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Доброго дня, шановні члени Екзаменаційної комісії!  

 

На ваш розгляд представляється магістерська робота «Моделювання та 

реінжиніринг бізнес-процесів вивезення сміття з багатоповерхових будинків міста». 

 

 

 

З стрімким ростом популяції світового населення і об’єму виробництва 

фізичних товарів, все більше і більше зростає кількість побутових відходів, і все 

менша частина суспільства обізнана про те, куди діваються ці відходи. Якщо раніше 



можна було не помічати екологічних проблем, пов’язаних з неналежним 

поводженням з відходами, то сьогодні необхідність вирішувати цю проблему 

виходить на перший план. Проблема загострюється і через зростання цін на 

енергоносії, тому комунальним підприємствам на сьогоднішній день стає все 

складніше забезпечити якісний вивіз та утилізацію відходів. 

 

 

 

В Україні за рік утворюється понад 60 млн. м3 побутових відходів, що 

виникають в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових 

будинках, і не мають подальшого використання за місцем їх утворення.  

Ринок утилізації побутових відходів здебільшого відображає негативні 

показники. За оцінками фахівців, понад 60% побутових відходів – це «сухі» відходи, 

які являють собою вторинні ресурси, (скло, пластмаси, папір, текстиль та метали), 

які можна переробити та з вигодою реалізувати. 

Ще близько 30% –це «вологі» біо-відходи (садові, харчові відходи, а також 

продукти життєдіяльності різного роду), які можна перетворити на компост. 

Але з усього об’єму відходів на рік на місця сортування та прийому 

вторсировини передається лише 11%. 



У минулому році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1190 

організацій, в тому числі 264 приватної власності.  

А заробляють ці підприємства на продажі зібраної вторсировини. Тонна 

очищених відходів зі 100% вмістом пластику на ринку Євросоюзу коштує 300-370 

євро, тонна макулатури - 130-150 євро, тонна скла - 45-60 євро. 

Розглянемо структуру та особливості функціонування типових підприємств з 

вивозу сміття в Україні 

 

 

 

Для нормальної організації діяльності з вивезення сміття необхідні 

автомобілі.  

На слайді зображено моделі транспорту, які експлуатуються досліджуваним 

комунальним підприємством. 

Для роботи офісу необхідно орендувати приміщення, де мають бути 

приміщення класу "стандарт" для розміщення офісного персоналу; 

Ще потрібна база для стоянки, огляду та невеликого ремонту автотранспорту.

 



 

 

Організаційна структура підприємства з вивозу відходів поділена на блоки і 

може складатися з таких відділів: 

− керівницький склад, який може складатися з: 

1) директора, який здійснює загальне керівництво; 

2) заступника директора, який може його замінити на робочому місці; 

3) голови офісу, який забезпечує роботу усіх підрозділів та проводить 

кадрові заходи. 

− логістичний відділ, який може складатися з: 

1) логістів, які керують транспортними заходами та забезпеченням; 

2) водіїв, які займаються перевозкою відходів; 

3) вантажників, які працюють на складі. 

− відділ зв’язку, що складається с диспетчерів, через яких комунікують 

різні відділи офісу. 

− IT-відділ, який може складатися з: 

1) інженерів IT-систем, які проектують та обслуговують комп’ютерні 

системи, необхідні для роботи офісу; 



2) монтажників IT-систем які проводять установку та поєднання 

засобів комунікації. 

− бухгалтерія, персонал якої проводить необхідні розрахунки та веде 

звітну документацію 

− технічний персонал, необхідний для обслуговування приміщень, це 

можуть бути: 

1) прибиральники; 

2) охоронники. 

 

 

 

З приходом Міністерства цифрової трансформації у якості нового 

міністерства в Уряд України з новим підходом, баченням та методами, стало 

очевидна необхідність підтримки бізнесів шляхом автоматизації наданих послуг за 

допомогою ІТ-систем, у тому числі підприємств з вивозу та утилізації відходів.  

Проаналізувавши існуючі рішення, зроблено висновок, що в Україні немає 

таких програмних рішень з управління вивезенням відходів, які би могли 

забезпечити усі функціональні можливості для вирішення в повному обсязі 

поставленої проблеми в даному дипломному проекті. 



Додаток «Навігатор-С» є єдиним рішення спеціально розробленим для 

управління вивезенням відходів, але не надає необхідних можливостей. Хмарний 

сервіс «Ant-logistics» надає необхідний функціонал з автоматичного формування 

маршрутів, але не спеціалізується на вивозі відходів і не надає інформації про 

заповненість контейнерів. Коли навігаційна система «GPSM» навпаки – надає 

інформацію про стан контейнеру, але не має функціоналу зі створення маршрутів. 

Жодне з рішень не надає можливості оцінити якість роботи абонентам, якім 

надаються послуги. Система має поєднувати усі перераховані функції для 

досягнення поставленої мети в даному проекті. 

 

 

 

Метою роботи є моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів підприємства з 

вивозу сміття. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити задачі, які 

наведено на слайді. 

 



 

 

На слайді наведено контекстну діаграму «Діяльність підприємства з вивозу 

відходів», яка ілюструє функціонування системи в цілому. 

Вхідними даними є: 

− дані про абонентів з надання послуг; 

− дані про область вивезення відходів; 

− суб'єкти з надання послуг 

− відходи. 

− Вихідними даними є: 

− звітна документація; 

− надані послуги з вивозу відходів; 

− прибуток за надані послуги; 

− прибуток за частково відсортовані відходи. 

Керуючим впливом є: 

− закони України; 

− корпоративна документація. 

Механізмами є: 

− співробітники відділ логістики; 



− співробітники відділ зв’язку; 

− співробітники відділу бухгалтерії; 

− співробітники керівницького складу; 

− співробітники IT-відділу. 

Для більш детального аналізу діяльності підприємства з вивозу відходів 

необхідно розглянути декомпозицію контекстної діаграми. 

 

 

 

Весь процес «Діяльність підприємства з вивозу відходів» розбивається на 

чотири підпроцеси: 

− «Укладення угоди з обслуговування абонентів»; 

− «Обладнання та експлуатація точок збору відходів; 

− «Організація процесу вивезення відходів до пунктів збору або 

захоронення; 

− «Опрацювання даних та робота з документацією. 

Розглянемо декомпозицію кожного із чотирьох підпроцесів і докладно 

розглянемо отримані діаграми. 

 



 

 

Весь процес «Обслуговування абонентів» розбивається на чотири 

підпроцеси. 

Суб’єкти з надання послуг, це може бути наприклад департаменту житлово-

комунального господарства міської ради району області, звертаються до 

підприємства за контактною формую через відділ зв’язку (блок 1 «Звернення 

суб'єктів за контактною формою»). 

Далі вони можуть отримати консультацію від відділу зв’язку та 

ознайомитися з умовами укладення договору про вивіз відходів підприємством 

(блок 2 «Консультація з надання послуг»). 

Якщо суб’єкта влаштовують умови, він переходить до обговорення умов вже 

безпосередньо з керівницьким складом, де вони розглядають можливість укладення 

договору (блок 3 «Обговорення умов укладання договору»). 

Якщо сторони домовились про умови надання послуг і підприємство має 

можливість забезпечити надання послуг за зазначеними умовами, то суб’єкти 

затверджують з керівницьким складом обговорені умові у договорі. Для підготовки 

такого договору також задіяно відділ бухгалтерії (блок 4 «Затвердження умов 

договору та підписання угоди»). 



 

 

 

Весь процес «Обладнання та обслуговування точок збору відходів» 

розбивається на чотири підпроцеси. 

Щоб розпочати процес вивозу відходів, для початку треба обладнати пункти 

їх збору у контейнери. Для цього треба спочатку розрахувати необхідну кількість 

цих контейнерів, яка залежить від кількості обслуговуваних абонентів і регулюється 

нормами надання послуг з вивезення побутових відходів (блок 1 «Розрахунок 

необхідної кількості контейнерів»). 

Після визначення необхідної кількості контейнерів треба затвердити місце 

збору, де вони будуть розташовані, та узгодити усю інформацію про точки з 

відділом логістики (блок 2 «Узгодження точок збору відходів»). 

Вже коли відома необхідна кількість контейнерів, та утверджена точка їх 

розташування можна переходити до обладнання місця збору та доставки 

контейнерів (блок  3«Обладнання точок збору відходів»). 

Після обладнання точок збору вони готові до експлуатації і збору відходів 

(блок 4 «Експлуатація точок збору відходів»). 



Більш детально розглянемо окремі підпроцеси процесу «Обладнання та 

обслуговування точок збору відходів». 

 

 

 

Підпроцес «Обладнання точок збору відходів» описує послідовність заходів з 

обладнання місця збору, перевірки наявності контейнерів, їх закупівлю у разі 

відсутності, а також доставку до місця збору та встановлення. 

 



 

 

Весь процес «Організація процесу вивезення відходів до пунктів збору або 

захоронення» розбивається на сім підпроцесів 

Так як спустошення контейнерів здійснюється за розкладом, треба 

розрахувати частоту вивозу відходів згідно з нормами надання послуг з вивезення 

побутових відходів (блок 1 «Розрахунок середньої частоти вивозу відходів»). 

Після цього необхідно розрахувати оптимальні маршрути збору, враховуючи 

максимальну місткість транспорту для збору відходів (блок 2 «Розрахунок 

оптимальних маршрутів вивозу відходів»). 

За створеними на основі розкладу маршрутами формуються бригади водіїв та 

вантажників (блок 3 «Формування бригад за зазначеними маршрутами»). 

Сформовані бригади мають бути забезпечені необхідною технікою та 

укомплектовані необхідними засобами та системами безпеки (блок 4 «Проведення 

забезпечення бригад»). 

Маючи укомплектовані бригади можна перейти до створення графіку роботи 

(блок 5 «Створення графіку роботи бригад з вивозу відходів»). 

Збір  та доставка відходів здійснюються за розкладом бригадами, які 

працюють за зазначеним графіком (блок 6 «Збір відходів з контейнерів за 



допомогою спецтранспорту» та блок 7 «Доставка відходів до пунктів збору або 

захоронення»). 

Більш детально розглянемо окремі підпроцеси процесу «Організація процесу 

вивезення відходів до пунктів збору або захоронення». 

 

 

 

Підпроцес «Проведення забезпечення бригад» включає в себе розподілення 

рухомого складу між бригадами, так само як і контроль стану цієї техніки, перевірку 

справності усіх її технічних систем та засобів безпеки. Забезпечення бригад у 

необхідних об’ємах паливом, мастильними матеріалами ті інше. Забезпечення 

бригад засобами безпеки, такими як каски, захисні рукавиці, окуляри, та інше. 

 



 

 

Весь процес «Формування звітів» розбивається на сім підпроцесів. 

Процес формування звітів починається з того, що відділ логістики інформує 

офіс через відділ зв’язку про успішність виконуваних робіт з вивозу відходів за 

графіком та надає необхідні дані у виді різноманітних документів (блок 1 

«Інформування офісу про результати робочої зміни»). 

Отримані від відділу логістики документи – це зазвичай чеки, транспортні 

накладні, листи інвентаризації та інше. Усі документи треба зібрати та 

формалізувати перед занесенням до комп’ютерів (блок 2 «Обробка та формалізація 

даних для створення звітної документації»). 

Після отримання формалізованих даних їх вже можна занести до 

комп’ютерної системи для створення статистичних звітів. Комп’ютерна система в 

свою чергу обслуговується IT-відділом (блок 3 «Занесення даних до обслугованої 

комп'ютерної системи» та блок 4 «Створення статистичних звітів за допомоги 

програмного забезпечення). 

На виході отримаємо необхідні статистичні дані, за допомогою яких 

проводиться оцінка виконаних робіт. Ці звіти також необхідно відправити суб’єкту 

угоди (блок 5 «Відправка звітів суб'єктам відповідної угоди»). 



На основі відправлених звітів і проведеної оцінки виконаних робіт 

здійснюється оплата замовником (блок 6 «Отримання плати за надані послуги»). 

Для повного завершення звітних процедур залишається підвести фінансові 

підрахунки, зробити фінансові звіти, та підкріпити усі звіти до однієї структури 

(блок 7 «Формування звітів з виконаної роботи»). 

 

 

 

Розрахунок оптимальних маршрутів вивозу відходів є одним з 

найважливіших процесів діяльності підприємства з вивозу відходів, що 

забезпечують його ефективну роботу. 

У математиці мережі автомобільних доріг видаються взвешеним графом. 

Населені пункти або перехрестя – це вершини графа, ребра – дороги, ваги ребер – 

відстані цими дорогами. Щоб визначити найкоротшу відстань між двома точками 

необхідно побудувати найкоротший шлях по графу з точки в точку. 

Для взвешених графів пропонується алгоритм Дейкстри для пошуку 

найкоротшого шляху від однієї вершини до іншої. Проблема в тому, що алгоритм 

Дейкстри не використовує жодної інформації про властивості графа та шуканого 

маршруту і при його роботі (розповсюдженні так званої «хвилі») периметр цієї 



«хвилі» рухається від точки, що шукається в усіх напрямках без будь-якої 

дискримінації. 

З іншого боку, на геометричних графах, наприклад, розвиненої дорожньої 

мережі, є сенс стимулювати поширення «хвилі» до мети і штрафувати за інші 

напрямки. Ця ідея реалізована у алгоритмі A* (A-star), який є узагальненням 

алгоритму Дейкстри. У A* вартість вершини при поміщенні їх у пріоритетну чергу 

не просто дорівнює пройденому шляху, а включає ще й оцінку шляху, що 

залишився. Маючи правильно побудований граф, з'являється можливість знайти 

оптимальний шлях з точки в будь-яку іншу точку. І тому відмінно підходить 

алгоритм A*. Даний алгоритм знаходить один єдиний шлях, який є 

найоптимальнішим. Для його розрахунку, в алгоритмі використовується допоміжна 

функція (евристика). Вона потрібна, щоб встановлювати напрямок алгоритму 

пошуку та вважати наближені витрати на подолання маршруту до кінцевої точки. 

 

 

 

Але для розроблюваного процесу необхідно ще обрати групи точок так, щоб 

сформувати найкоротші ланцюги між масивом точок у процесі вивозу відходів з 

точок збору до точок. Для цього було розроблено метод пошуку та розрахунку 



оптимальних маршрутів з вивозу відходів, алгоритм якого зображено на слайді, 

який описаний далі на прикладі. 

Нехай у нас є 46 точок з контейнерами. Враховуючи місткість транспорту, за 

один рейс можна спустошити 10 точок. Тоді необхідно буде виконати 5 рейсів, 

відповідно, 4 рази по 10 точок і 1 раз 6 точок. Необхідно згрупувати точки у 

ланцюги так, щоб пройти мінімальний маршрут і затратити якнайменше палива. Для 

цього необхідно спочатку знайти дві найвіддаленіші одна від іншої точки серед усіх 

точок збору. Беремо будь-яку точку, за допомогою алгоритму Дейкстри, знаходимо 

для неї найдальшу, для нової знову найдальшу і так, доки пара точок не виявиться 

найдальшою одна для іншої. Тепер для першої точки за допомогою алгоритму 

Дейкстри знаходимо найближчу, і так по 9 разів, доки не утвориться масив точок, 

які будуть складати найкоротші ланцюги між знайденими точками. Для другої 

начальної точки за алгоритмом Дейкстри також знаходимо найдальшу точку для 

початку наступного ланцюгу і 9 найближчих точок. Повторюємо процедуру, доки не 

залишиться жодної точки, яка б не була об’єднана у ланцюг. У результаті маємо 4 

найкоротші ланцюги з 10 точок і один з 6 точок (масиви точок). Ланцюги мають 

начальну та кінцеву точку, знайдемо найближчу точку до пункту початку руху 

транспорту, порівнявши відстань до них за допомогою алгоритму A* (A-star). За 

найближчої точкою оберемо ланцюг для початку маршруту. Якщо найближча точка 

є кінцевою у ланцюзі, тоді маршрут буде проходити у зворотному напрямку. 

Знайдемо за допомогою алгоритму A* (A-star) найкоротший маршрут від першого 

ланцюга до точки захоронення або збору відходів, це точка де транспорт буде 

розвантажуватися. Залишається пройти ще 4 ланцюга. Розрахувавши найближчу 

відстань за допомогою алгоритму A* (A-star) від пункту розгрузки до точок початку 

та кінця ланцюгів, визначимо маршрути, за якими ланцюги будуть проходитися. 

Після цього за допомогою алгоритму A* (A-star) знайдемо найближчий шлях від 

точки розвантаження відходів до точки початку руху (або точки, куди транспорту 

потрібно прибути після закінчення маршруту) цей шлях буде кінцевим у маршруті з 

вивозу відходів. 

Таким чином отримаємо оптимальний маршрут за поставленим завданням.  



Перевагою розробленого методу пошуку маршрутів по наявним точка є те, 

шо його можна масштабувати під різні умови. Точок, які треба пройти, може бути 

безліч, теж саме і стосуються кількісті і місткості транспорту. Застосовувати метод 

можна і в динамічному режимі, з постійним перерахуванням оптимальних 

маршрутів з урахуванням поточних даних. 

 

 

 

Щодо автоматизації систем збору відходів, то на сьогоднішній день системи 

по типу автоматичних підземних сміттєпровидів здаються фантастичними, 

враховуючі економічний стан, так само як і заміна існуючих контейнерів на нові з 

датчиками. Потрібно винайти просте рішення, яке дозволить реалізувати 

автоматизацію хоч зараз, з наявним обладнанням. 

Саме тому було розроблено наступну схему обладнання автоматизованого 

моніторингу стану контейнеру. Обладнання автоматизованої системи для 

визначення заповненості контейнерів здійснюється за допомогою камери 

спостереження, яка підключена до мережі Інтернет. Контейнери встановлюються в 

область видимості камери, та обладнаються міткою-наліпкою, щоб можна було 



легко ідентифікувати контейнер на зображенні. Контейнер має мати прозору 

кришку, або не мати її зовсім, щоб було видно, що є в контейнері.  

 

 

 

В зазначений період камера робить зображення, яке відправляться до 

електронної системи, де за допомогою алгоритмів програмного забезпечення на 

зображенні ідентифікується контейнер і визначається його заповненість. 



 

 

 Залишається вірішити проблему не ефективного транспорту, зростаючих цін 

на пальне та шкідливий вплив транспорту на навколишнє середовище. Ідеальним 

рішенням цієї проблеми є поступовий перехід на електричний спецтранспорт з 

обладнаним пресом. Такий транспорт забезпечить максимальну місткість за рахунок 

спресованих відходів, позбавиться шкідливих вихлопів за рахунок переходу на 

електричну енергію. Подібний спецтранспорт вже виробляється і його можна 

придбати, візьмемо наприклад модель «DAF CF Electric 4x2» 

 Звичайно, що такий транспорт буде дорожче, але і використовувати 

електроенергію дешевше замість палива, до того ж обслуговування електричного 

транспорту значно дешевше. Недоліком такого транспорту є час, за який він 

заряджається, але заряду буду вистачати не менше ніж на один робочий день, а далі 

його можна залишити на зарядку до наступного дня, тому це не є проблемою. 

Потрібно буде лише обладнати стоянку транспорту електричною зарядкою. 



 

 

Так як заходами з реінжинірингу було визначено, що доцільним буде 

створення електронної системи, то відповідну стрілку було додано як механізм. З 

появою електронної системи з’явилися рейтинг якості виконаної роботи та комісія 

на підтримку електронної системи у якості нових вихідних даних. Також було 

запропоновано обладнати точки збору відходів системою визначення заповненості 

контейнерів, дані якої будуть вхідними до системи. 

 



 

 

На слайді наведено функціональну діаграму «Діяльність підприємства з 

вивозу відходів» після реінжинірингу.  

Було додано: 

− механізм «Електронна система» для всіх чотирьох підпроцесів; 

− вхідні дані «Дані від систем підключених до ЕС» для підпроцесів 

«Організація процесу вивезення відходів до пунктів збору або захоронення» та 

«Опрацювання даних та робота з документацією», та «Відгуки абонентів» для 

підпроцесу «Опрацювання даних та робота з документацією»; 

− вихідні дані «Комісія на підтримку ЕС» та «Рейтинг якості виконаної 

роботи». 



 

 

Так як частину процесу з пошуку підприємств для проведення необхідних 

заходів було переведено онлайн до електронної системи, то тепер для початку 

взаємодії треба спочатку зареєструватися у системі (блок 1 «Реєстрація в ЕС»). 

Далі через функціонал електронної системи з пошуку поставників за 

фільтром замовник знаходить необхідне йому підприємство (блок 2 «Пошук послуг 

в ЕС за фільтром за відповідними умовами»). 

Переглянувши інформацію про підприємство, замовник може зробити 

замовлення за формою у яку уведе необхідну для підприємства інформацію (блок 3 

«Отримання замовлення послуг через електронну форму»). 

Отримавши замовлення підприємство може підтвердити можливість 

здійснення необхідних послуг (блок 4 «Підтвердження можливості здійснення 

необхідних послуг»). 

Далі йде підпроцес «Затвердження умов договору та підписання угоди», який 

успадкований з діаграми AS-IS. 

 



 

 

З появою електронної системи після реінжинірингу, кількість необхідних 

контейнерів тепер можна розрахувати належним чином  у системі після 

підключення області вивезення (блок 1 «Підключення області вивезення відходів до 

обслуговуємої в ЕС»). 

Місцезнаходження точок збору відходів у контейнери заноситься у систему 

через інтерактивну мапу (блок 1 «Налаштування точок збору у системі та їх 

узгодження»). 

Інші блоки були успадковані з діаграми AS-IS, за винятком того, що тепер у 

підпроцесі «Обладнання точок збору відходів» використовуються механізми 

«Електронна система» та «IT-відділ» тому що монтажники системи тепер 

встановлюють систему автоматизованого моніторингу стану контейнерів та 

підключають її до електронної системи. 

 



 

 

Крім установки контейнерів роботи з обладнання точок збору відходів 

доповнилися установкою елементів автоматизованої системи для визначення 

заповненості контейнерів, налаштуванням та підключенням цієї системи до 

електронної системи. 

 

 



Більше не треба розраховувати середню частоти вивозу відходів, так як це 

тепер динамічно робить електронна система на основі отриманих даних від 

встановлених автоматизованих системи для визначення заповненості контейнерів 

(блок 1 «Визначення системою заповнених контейнерів»). 

Маючи інформацію про заповненність контейнерів у системі, алгоритми 

системи формують список контейнерів, які необхідно спустошити. Далі алгоритми 

електронної системи, враховуючи місткість транспорту, формують найкоротші 

маршрути таким чином, щоб заповнити транспорт повністю для максимальної 

ефективності. Маршрути можуть бути динамічно змінені, так як на шляху до 

контейнеру його зміст може змінитися. Також у системі є дані зареєстрованих точок 

прийому частково відсортованих відходів або їх захоронення, які є кінцевими на 

маршруті (блок 2 Розрахунок системою оптимальних маршрутів вивозу відходів). 

Так як маршрути тепер змінюються динамічно, потрібно оснастити бригади 

навігаційними засобами підключеними до електронної системи, тому підпроцес 

«Проведення забезпечення бригад» отримав новий керуючий механізм «Електронна 

система» (блок 4 «Проведення забезпечення бригад»). 

Інші процеси «Закріплення бригад за зазначеними маршрутами», «Створення 

графіку роботи бригад з вивозу відходів», «Збір відходів з контейнерів за 

допомогою спецтранспорту», «Доставка відходів до пунктів збору або захоронення» 

та іх блоки успадковані з діаграми AS-IS. 

 



 

 

За рекомендацією з реінжинірингу додано новий вид транспорту до рухомого 

складу. 

Так як маршрути тепер змінюються динамічно, до заходів з забезпечення 

бригад додано забезпечення бригад навігаційними системами підключених до 

електронної системи для організації транспортного руху. 

Інші процедури з проведення забезпечення бригад успадковані з діаграми 

AS-IS. 

 



 

 

До електронної системи надходить багато даних від автоматизованої системи 

визначення заповненості контейнерів та навігаційних систем, підключених до неї. 

Також система може отримати відгук від обслуговуваного абонента через додаток 

«Дія» за пов’язаною адресою. Усі ці дані обробляються та зберігаються у 

необхідному виді у системі (блок 1 «Обробка системою вхідних даних з прогресу 

виконуваної роботи»). 

Оброблені дані відображаються у формалізованому виді в електронній 

системі, так що їх може побачити як замовник, так і підприємство, яке надає 

послуги (блок 2 «Інформування системою суб'єктів угоди про успішність та якість 

виконуваної роботи»). 

На основі оброблених даних та сформованих статистичних показників 

система розраховує розмір необхідної оплати і після оплати послуг списує комісію 

на підтримку системи на основі об’єму наданих підприємством послуг (блок 3 

«Оплата наданих послуг через ЕС»). 

Інструменти системи дозволяють на основі оброблених даних сформувати 

звіти за обраний період (блок 4 «Надання ЕС статистичних та фінансових даних з 

виконаної роботи») та завантажити їх (блок 5 «Вивантеження із ЕС формалізованих 



даних для формування звітів»). Такі дані є формалізованими і подаються у зручному 

вигляді, тому буде легко скопіювати їх із одного електронного документу у інший, 

якщо це потрібно, або роздрукувати у готовому вигляді та прикріпити до іншої 

документації.   

Процес «Формування звітів» описує формування звітної документації, 

систему і успадкований з діаграми AS-IS. 

 

 

 

Таким чином, досягнуто поставлену мету магістерської роботи виконано 

моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів підприємства з вивозу відходів. 

 

Доповідь закінчено, дякую за увагу! 

 


