
СЛАЙД 1 

 

Доброго дня, шановні члени Державної екзаменаційної комісії! На ваш розгляд 

представляється магістерська робота «Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів 

спортклубу». 

На сьогоднішній день спортіндустрія отримала широкий розвиток як в Україні в цілому, так 

і в Маріуполі зокрема, що обумовлено підвищенням інтересу людей до здорового способу життя. 

Дана сфера характеризується високою конкуренцією, що вимагає від керівництва спортклубів 

постійно знаходити нові шляхи для залучення нових та втримання постійних клієнтів. Тому 

актуальною задачею є моделювання бізнес-процесів спортклубу та розробка заходів з 

реінжинірингу окремих підпроцесів, насамперед, шляхом їхньої автоматизації. 

 

СЛАЙД 2 

 

                             

                            
               

                 

         

                     

         

                                                   
                   

         

              

           

 

                             

                        
                 

        

           

                                  

                 
      

                  

                     

             

            
                 

                    

 



В організаційні структурі фітнес клубу виділяють директора, бухгалтера, адміністратора, 

тренерський склад, технічний персонал та персонал, який надає додаткові послуги. 

Адміністратор консультує клієнтів з виникаючих питань, допомагає підібрати найбільш 

схожий варіант для клієнта, реєструє клієнтів, абонементи, оренду чарунок для зберігання речей. 

Тренери стежать за порядком в залах, в разі необхідності допомагають клієнтам, консультують 

їх з виникаючих в ході тренування питань, ведуть облік особистих досягнень клієнтів, проводять 

групові та індивідуальні заняття, відстежують стан тренажерів. 

 

СЛАЙД 3 

 
 

Абонемент являє собою картку з прізвищем, ініціалами і видом обраного абонемента і 

періодом його дії. Перш ніж почати заняття, новому клієнтові необхідно звернутися до 

адміністратора, який консультує клієнта й оформляє відповідний клієнту абонемент. Клієнт, 

який вже зареєстрований, повинен пред’явити абонемент. 

Усі заняття поділяються на групові та заняття у тренажерному залі, які можуть виконуватися 

самостійно або під керівництвом тренера. 

Можна придбати на певну кількість занять,  наприклад, 1, 4, 8, 12 або 16 в місяць або відразу 

на декілька місяців. Можна придбати безлімітний абонемент на тренажерний зал, а також ще й 

на групові заняття. 

В залежності від кількості проведених занять та строку дії абонементу він може бути 

неактивований, активний, прострочений, заморожений та закритий. 

 

  



СЛАЙД 4 

 
 

На момент становлення підприємства в спортклубі не було програми для обліку клієнтів. 

Запис клієнтів здійснювався в журналах ручним способом. Для обліку клієнтів і складання звітів 

використовувався пакет програм Microsoft Office. 

Зі збільшенням числа клієнтів виникла необхідність в автоматизації окремих бізнес-

процесів, що дозволило б оптимізувати процеси обробки інформації та підвищити якість 

обслуговування. 

Метою даної магістерської роботи є моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів 

спортклубу. Основні задачі, які необхідно для цього розв’язати, наведено на слайді. 

 

СЛАЙД 5 

 

                             

                        

      

 
                                                     

 
                                                                              

 
                                                      

 
                                                                                                  
                 

 
                                                                                            

 
                                                                                         
                                        

                                                         

 

                             

                    
                                    

 



На слайді 5 наведено контекстну діаграму «Діяльність спортклубу», яка ілюструє 

функціонування системи в цілому. Для більш детального аналізу діяльності спортклубу 

необхідно виконати її декомпозицію. 

 

СЛАЙД 6 

 
Весь процес «Діяльність спортклубу» розбивається на три підпроцеси: 

– «Робота з клієнтом» – даний бізнес-процес спрямований на реєстрацію нових клієнтів та 

продаж абонементів; 

– «Обслуговування клієнтів» – даний бізнес-процес  є головним у діяльності роботи 

спортклубу; 

– «Надання додаткових послуг» – даний бізнес-процес є варіативним і залежить від 

специфіки конкретного спортклубу. 

 

СЛАЙД 7 

 
Процес «Робота з клієнтами» при декомпозиції розбивається на п’ять підпроцесів. 

                             

                       
                             

 



Клієнт звертається до адміністратора спортклубу (блок 1). Адміністратор перевіряє, чи 

зареєстрований він у базі даних (блок 2). Якщо він не є зареєстрованим, то інформацію про нього 

заносять в систему (блок 3). Зареєстрований клієнт може купити абонемент (блок 5), за 

необхідності звернувшись перед цим за консультацією (блок 4). Більш детально розглянемо 

окремі підпроцеси процесу «Робота з клієнтами». 

 

СЛАЙД 8 

 
Підпроцес «Реєстрація клієнта» проілюстровано діаграмою IDEF3. На поточний момент 

реєстрацію здійснює адміністратор, який вносить досить стислий список даних клієнта, а саме 

прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, адресу проживання, телефон. 

 

СЛАЙД 9 

 



Підпроцес «Покупка абонементу» також проілюстровано діаграмою IDEF3. Спочатку клієнт 

знайомиться із прайс-листом на ресепшні (блок 1). Потім обирає тип абонементу (блок 2)– 

абонемент на групові заняття (блок 3) або на тренажерний зал (блок 4), а також кількість занять 

(блок 5). Адміністратор відкриває новий абонемент (блок 6) і отримує оплату від клієнта (блок 7). 

Клієнт отримує абонемент у паперовому вигляді (блок 8). 

Головним недоліком бізнес-процесу «Робота з клієнтами» є неможливість реєстрації клієнта 

та купівлі ним абонемента в режимі онлайн. 

 

СЛАЙД 10 

 
Процес «Обслуговування клієнта» при декомпозиції розбивається на чотири підпроцеси: 

– перевірка абонементу; 

– запис на тренування; 

– проведення тренування; 

– внесення даних про проведене тренування. 

Більш детально розглянемо окремі підпроцеси процесу «Обслуговування клієнта». 

 

СЛАЙД 11 

 



Клієнт пред’являє абонемент, а адміністратор перевіряє його статус у системі. Якщо 

абонемент неактивований, то адміністратор активує його, тобто саме з цієї дати буде 

починатися термін дії абонементу. Якщо термін дії абонемента вичерпано, але на ньому ще 

залишилися заняття, то такий абонемент автоматично отримує в системі статус 

«прострочений». У такому випадку за рішенням адміністрації, як правило за наявності у 

клієнта об’єктивних обставин, дію абонемента може бути продовжено. Такий абонемент 

матиме статус «активний» із вказанням конкретної дати, після якої він у будь-якому 

випадку буде мати статус «закритий». Якщо адміністрація не вважає за потрібним 

продовжувати дію простроченого абонемента, то він зазначається як «закритий». Якщо 

кількість занять в абонементі вичерпано навіть за умови невичерпаного терміну дії, то такий 

абонемент автоматично стає «закритим». У деяких випадках, зазначених у статуті 

спортклубу, абонемент може бути «замороженим». У такому разі після повернення 

абонементу статус «активний» його строк дії автоматично подовжується. Тільки 

зареєстрований клієнт із абонементом у статусі «активний» може записатися на тренування. 

 

СЛАЙД 12 

 
Підпроцес «Запис на тренування» проілюстровано діаграмою IDEF3 (рис. 3.8). 

У загальному варіанті перед тим, як відвідати тренування, клієнт повинний зробити 

попередній запис (за телефоном або безпосередньо у спортклубі). 

Зареєстрований клієнт, який має абонемент в статусі «активний», обирає тип 

тренування (блок 25) – групове заняття бо заняття у тренажерному залі. 

Якщо клієнт обирає групове заняття (блок 26), то спочатку йому необхідної 

ознайомитися із розкладом занять (блок 36), щоб обрати дату та час конкретного заняття 

(блок 30). Адміністратор перевіряє наявність вільних місць у групі (блок 39), орієнтуючись 

на вже зроблені попередні записи клієнтів. Якщо вільні місця на поточний момент є 

(блок 40), то адміністратор робить відмітку про запис даного клієнта на заняття (блок 31). 

Якщо клієнт обирає заняття у тренажерному залі (блок 27), то йому необхідно 

визначитися, чи буде він тренуватися самостійно (блок 32), чи під керівництвом тренера 

(блок 34). У разі самостійного тренування клієнт вільно обирає дату та час тренування 

(блок 35). У разі вибору тренування з тренером (блок 34) клієнт спочатку робить 

попередній вибір дати та часу тренування (блок 38), а потім їх треба обов’язково узгодити 

з тренером (блок 37). Після узгодження адміністратор робить відмітку про запис (блок 31). 



СЛАЙД 13 

 
Підпроцес «Проведення тренування» проілюстровано діаграмою IDEF3/ 

Адміністратора, який перевіряє, чи був зроблений попередній запис (блок 43).  

Якщо був запис на групове заняття (блок 50), адміністратор повинен перевірити, чи 

набрано необхідну мінімальну кількість осіб у поточну групу (блок 45). Якщо групу 

набрано (блок 46), то адміністратор робить відмітку в абонементі клієнта, а також відмічає 

заняття в БД (блок 51) та дає клієнту ключ від шафи в роздягальні. Якщо групу не вдалося 

набрати (блок 64), то заняття відміняється (блок 64). 

Якщо був запис на самостійне тренування в тренажерному залі (блок 47), то далі 

адміністратор перевіряє, чи є абонемент безлімітним для тренажерного залу. Якщо безліміт 

є, то адміністратор відмічає заняття в БД (блок 52). Якщо безліміту немає, що клієнт 

оплачує заняття в тренажерному залі (блок 48), а вже після цього адміністратор відмічає 

заняття в БД (блок 52) та дає клієнту ключ від шафи. 

Якщо був запис на тренування з тренером в тренажерному залі (блок 55), то клієнту 

додатково необхідно оплатити роботу тренера (блок 56). Після цього адміністратор видає 

клієнту картку для тренера (блок 57). Далі повторюється та ж сам послідовність дій, що й 

для самостійного тренування.  

Також на діаграмі розглядається варіант, якщо попереднього запису не було. 

Головна незручність такої організації запису полягає в тому, що на поточний момент це 

можна зробити тільки двома шляхами – знаходячись фізично у спортклубі безпосередньо 

перед тренуванням або попередньо за телефоном. 

Основні проблеми, пов’язані з цим: 

– клієнт не може в режимі реального часу відстежувати кількість вільних місць та 

планувати відвідування спортклубу; 

– клієнт не завжди може відстежити зміни в розкладі; 

– клієнта не завжди попереджають про заміну тренера. 

  



СЛАЙД 14 

 
Планування тренування є одним з найважливіших процесів діяльності спортклубу, що 

забезпечують його ефективну роботу. 

Наведена математична модель планування спортивних тренувань дозволить тренерам 

швидко скласти базовий план тренування, що значно підвищить ефективність їх роботи. 

Модель представлена в матричної формі. Елементи матриці A залежать від багатьох 

факторів: це, в першу чергу, побажання клієнта, значення вектору X, тобто його початковий 

стан, а також медичні показання. Також вводиться коефіцієнт α – це числове значення, яке 

пов'язане з таблицею співвідношення категорій осіб, що тренуються. 

Так як використання даної моделі передбачається кваліфікованими фахівцями, то 

частину невідомих можна замінити числовими значеннями, ґрунтуючись на знаннях і 

досвіді тренера, залишивши число невідомих дорівнює кількості рівнянь в системі. 

 

СЛАЙД 15 

 
Як показано на діаграмі діяльності, по завершенню роботи механізму клієнт отримує 

роздрукований план тренувань і рекомендації тренера, причому перша рекомендація 



тренера видається разом з першим тренуванням, а наступні – по досягненню клієнтом 

певних результатів. 

 

СЛАЙД 16 

 
Аналіз бізнес-процесів спортклубу у варіанті AS-IS дозволив виявити, що головною 

проблемою у бізнес-процесі «Робота з клієнтами» є те, що реєстрація клієнта, 

консультування та купівля абонемента не виконуються режимі онлайн. 

Процес «Робота з клієнтами» після реінжинірингу проілюстровано діаграмою IDEF0. 

У верхній частині діаграми залишилися блоки варіанту AS-IS, коли вся робота з 

клієнтам проводилася виключно в приміщенні спортклубу за участі адміністратора. 

У нижній частині діаграми розміщено нові блоки альтернативного варіанту, коли 

робота з клієнтом проводиться онлайн практично без участі адміністратора. Ці блоки 

зафарбовано світло-червоним кольором. Розглянемо цей варіант докладніше. 

 

  



СЛАЙД 17 

 
Підпроцес «Реєстрація клієнта онлайн» після реінжинірингу проілюстровано діаграмою 

IDEF3. 

Незареєстрований клієнт обирає пункт «Реєстрація електронного кабінету» на сайті 

спортклубу (блок 80). Для реєстрації йому необхідно заповнити поля електронної анкети 

(блок 81), серед яких є обов’язкові (блок 82) та необов’язкові (блок 83). 

В якості додаткової інформації клієнту пропонується вказати в електронному кабінеті: 

– e-mail, Viber, Telegram, контакти в соціальних мережах (блок 90)  

– дані про стан здоров’я та медичні протипоказання (блок 91); 

– дані про зріст, вагу та об’єми (блок 92); 

– дані про мету тренувань та очікувані результати. 

 

СЛАЙД 18 

 



Підпроцес «Покупка абонементу онлайн» після реінжинірингу проілюстровано 

діаграмою IDEF3. 

У порівнянні з початковим варіантом, зміст усіх блоків залишився без змін, тільки від 

варіанту офлайн зроблений перехід в онлайн. 

 

СЛАЙД 19 

 
Аналіз бізнес-процесів спортклубу у варіанті AS-IS дозволив виявити, що у бізнес-

процесі «Обслуговування клієнта» підпроцес запису на тренування не виконується в 

форматі онлайн, тобто неможливо в форматі онлайн ознайомитися з розкладом групових 

занять, відстежити кількість записавшихся людей, дізнатися про відміну заняття, а також 

дізнатися, на який час можна записатися на тренування разом з тренером з урахуванням 

його вільного часу. 

Процес «Обслуговування клієнта» після реінжинірингу проілюстровано діаграмою 

IDEF0. Розглянемо цей варіант докладніше. 

 

СЛАЙД 20 

 



На відміну від початкового варіанту, перевірка абонементу після реінжинірингу 

проходить майже без участі адміністратора. 

Зареєстрований клієнт заходить у свій електронний кабінет та перевіряє статус 

абонементу онлайн (неактивований, активний, заморожений, прострочений, закритий). На 

діаграмі розглянуто кожну з цих ситуацій. 

 

СЛАЙД 21 

 
Підпроцес «Запис на тренування онлайн» після реінжинірингу проілюстровано 

проілюстровано діаграмою IDEF3. 

В електронному кабінеті зареєстрований клієнт, який має абонемент в статусі 

«активний», обирає тип тренування (блок 112) – групове заняття або заняття у 

тренажерному залі. 

Якщо клієнт обирає в електронному кабінеті розділ «Групове заняття» (блок 113), то 

йому відображається актуальний розклад групових занять на поточний тиждень, який 

враховує усі зміни, такі як заміна тренера, відміна заняття тощо. Клієнт може ознайомитися 

з онлайн-розкладом (блок 116), а також перевірити наявність вільних місць на поточний 

момент у тих групах, які його зацікавили (блок 120). Впевнившись, що вільні місця є, клієнт 

остаточно вказує дату та час групового заняття (блок 118), для чого безпосередньо у 

розкладі для обраної чарунки у контекстному меню обирає «Записатися». У подальшому 

легко аналогічним чином відмінити попередній запис. 

Якщо клієнт обирає в електронному кабінеті розділ «Заняття у тренажерному залі» 

(блок 114), то далі йому необхідно натиснути одну з двох кнопок – «Самостійне 

тренування» (блок 122) або «Тренування з тренером» (блок 115). У разі вибору 

самостійного тренування клієнт може попередньо ознайомитися із завантаженням 

тренажерного на бажану дату та час (блок 128), щоб оцінити зручність такого тренування.  

будь-якому разі клієнт вільно обирає дату та час тренування (блок 124), адже в загальному 

випадку запис на такий тип тренувань не є обов’язковим. У разі вибору тренування з 

тренером (блок 115) клієнт має змогу ознайомитися із вільним часом обраного тренера 

(блок 125), тобто подивитися онлайн, коли він не має інших клієнтів або не зайнятий на 

тренуваннях у групах. На основі цього клієнт обирає час та дату тренування з тренером 

(блок 126), що буде відзначено у графіку завантаження тренажерного залу, а також в 

електронному кабінеті тренера. 



СЛАЙД 23 

 

Таким чином, досягнуто поставлену мету магістерської роботи – виконано моделювання і 

реінжиніринг бізнес-процесів спортклубу. 

Більш докладні висновки наведені на слайді 23. 

Доповідь закінчено, дякую за увагу! 

 

                             

        

                                                                                                 
                                                                                                             
                                          

                                                                                                        
                                                                                

                                                                                                        
                                                                                                       
           

                                                                                                        

                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                       
                                                

                                                                                             

                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                       
                                          

                                                                                                   
                            

  


