
СЛАЙД 1 

 

Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги представляється 

магістерська робота на тему: «Дослідження та моделювання бізнес-процесів з виробництва 

надувних човнів». 

 

СЛАЙД 2 

 

В Україні все більшої популярності набувають надувні ПВХ човни як серед любителів 

риболовлі та полювання, так і у сфері спеціалізованих водних служб та професійного флоту. 

На слайді 1 наведено класифікацію надувних човнів, видів яких існує дуже багато. Також з 

гідрографічної карти видно, що практично з будь-яким населеним пунктом поряд є не велика 

водойма або річка. Тому попит на надувні плавзасоби постійно росте – у 2021 році він виріс 
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на 30 %. Розглядаючи сферу виробництва надувних човнів в Україні, можна констатувати 

наявність потужної конкуренції між підприємствами, 90% з яких – це вітчизняні марки. Наразі 

існує понад 20 відомих брендів виробників ПВХ човнів в Україні: Kolibri, Bark, Brig, Argo, 

Storm, Sportex та інші, логотипи яких наведено на слайді.  
Усе вищесказане обумовлює необхідність пошуку підвищення конкурентоспроможності 

окремо взятого підприємства шляхом моделювання, дослідження та реінжинірингу існуючих 

бізнес-процесів. У якості досліджуваного підприємства у даній роботі було розглянуто 

одеського виробника надувних човнів «Брак». 

 

СЛАЙД 3 

 

Таким чином, метою роботи є моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів підприємства 

з виробництва надувних човнів – одеської компанії «Бріз». 

Основні задачі, які треба для цього вирішити, наведено на слайді. Вони включають в себе 

аналіз ринку ПВХ-човнів, вибір методів математичного моделювання, а також проведення 

моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів досліджуваного підприємства. 

 

  



СЛАЙД 4 

 

На слайді 4 наведено методики, які було обрано для математичної моделі аналізу ринку та 

конкурентоспроможності підприємства. 

По-перше, це SWOT аналіз, який дозволяє дослідити сильні і слабкі сторони організації, і навіть 

можливості і загрози із боку довкілля. Для цього будується та аналізується відповідна матриця. 

По-друге, це методика побудови матриці «зростання ринку – частка ринку», згідно з якою на 

основі двох критеріїв – темпів зростання галузевого ринку та відносної частка ринку – виділяють та 

аналізують у вигляді матриці чотири групи: зірки, проблеми, грошові мішки та мертвий вантаж. 

По-третє, методика оцінки конкурентоспроможності підприємства, згідно з якою 

розраховуються та аналізуються коефіцієнти операційної ефективності, ефективності господарської 

діяльності, стратегічно позиціонування та результат – коефіцієнт конкурентоспроможності. 

 

СЛАЙД 5 

 



Моделювання бізнес-процесів підприємства з виробництва надувних човнів «Бріз» вирішено 

було здійснювати у нотації IDEF. На слайді 5 наведено узагальнену діаграму діяльності даного 

підприємства, побудовану за допомогою програми BPWin. На ній стрілками зазначено вхідні дані 

(зліва), вихідні дані (справа), керуючий вплив (зверху) та механізми (знизу). 

 

СЛАЙД 6 

 

На функціональній діаграмі виділено роботу трьох основних відділів: 

– відділ оптово-роздрібних закупівель і маркетингу – займаються закупівлею матеріалу, 

продажем надувних човнів та супутніх товарів через інтернет-магазин, відповідає за зв'язок з клієнтами 

і рекламу, аналіз стану ринку та конкурентів;; 

– робота цехів з виробництва та збірки човнів – виконується безпосередньо виробництво 

елементів човна і  їх збірка (збірочний цех; 

– робота магазину та складів – проводиться оптова та роздрібна торгівля надувними човнами та 

супутніми матеріалами. 

 

  



СЛАЙД 7 

 

Діаграма декомпозиції процесу «Робота відділу торгово-роздрібних закупівель і маркетингу» 

складається з трьох підпроцесів: 

– робота з клієнтами; 

– робота з постачальниками; 

– аналіз ринку та конкурентів. 

У магістерські роботі докладно розглянуто кожний з підпроцесів. У доповіді увагу буде 

зосереджено тільки на тих підпроцесах, до яких потім буде застосовано заходи з реінжинірингу. 

 

СЛАЙД 8 

 

Спочатку розглянемо процеси, пов’язані  з роботою з клієнтами. На слайді 8 наведено наступні 

два рівні декомпозиції, де найбільшу цікавість викликає процес «Оформлення замовлення через 

інтернет-магазин», а саме підпроцес «Вибір товару у каталозі». Розглянемо його докладніше. 



 

СЛАЙД 9 

 

У теперішній версії сайту пункти меню «Каталог» відображають лише чотири категорії: 

– гребні човни з пересувними сидіннями; 

– гребні човни з настилом; 

– моторні човни з плоским днищем; 

– кільові моторні човни. 

До стандартної моделі користувач може у кінці того ж меню обрати аксесуари (. 

Недоліком процесу є те, що усі категорії є змішаними, і користувач не може окремо обрати 

категорію «Гребні човни», а далі доповнювати його різними елементами комплектації. Замість цього в 

обраному пункті меню розкриваються підпункти з абревіатурами, які відповідають стандартним 

комплектаціям човнів обраного типу. Така система пошуку моделі за відсутності жодного фільтру та 

прозорої класифікації є вкрай незручною, що знижує кількість замовлень, та, відповідно, продажів. 

Тому цей процес у першу чергу потребує проведення заходів з реінжинірингу. 

 

СЛАЙД 10 

 



Розглянувши роботу з клієнтами, перейдемо до роботи з постачальниками. У процесі роботи з 

постачальниками особливу увагу слід звернути саме на вибір постачальника, адже цей процес є 

найменш регламентованим. При цьому саме від вибору якісного матеріалу залежить якість готового 

виробу. Розглянемо цей процес докладніше. 

 

СЛАЙД 11 

 

Основною проблемою на даному етапі є оцінка постачальника, а саме критерії і загальна 

методика проведення вибору оптимального постачальника. З діаграми IDEF3 випливає, що вибір 

відповідних постачальників в основному базується на їх цінової політиці, а також на суб'єктивній думці 

особи, що приймає рішення. Такий підхід можна назвати не обґрунтованим, так як відсутня методика 

і певні критерії оцінки постачальників. 

СЛАЙД 12 

 



Перейдемо безпосередньо до процесу виробництва та збірки човнів. Процес виробництва можна 

розбити на наступні етапи: 

– виготовлення матеріалу; 

– розкроювання деталей; 

– зварювання деталей; 

– встановлювання подвоювача; 

– встановлення конусних частин; 

– перевірка швів, видалення надлишку клею; 

– встановлення транцю; 

– перевірка кілю; 

– приклеювання бампера, обробка днища; 

– розміщення кріплень; 

– розміщення мотору; 

– контроль якості; 

– відвантаження готової продукції. 

Якість надувних човнів у першу чергу залежить від якості матеріалу, що використовується, та 

надійності швів. Тому саме ці етапи виробництва слід дослідити більш детально. 

 

СЛАЙД 13 

 

Наразі підприємство «Бріз» використовується ПВХ-матеріал, виготовлений постачальниками за 

технологією каландрування. Даний процес проілюстровано на слайді 13. Вищенаведена технологія, що 

передбачає пропуск матеріалу через текстильний каландр, часто рекламується з маркетингової точки 

зору як «5-шаровий матеріал». Насправді це поняття означає лише той факт, що ПВХ тканина має 

основу всередині, а не є матеріалом безосновним, з якого можна проводити одноразові, недовговічні 

вироби. Тому доцільним є розгляд нових технологій, а також пошук нових надійних постачальників 

матеріалів, які будуть виготовлені за більш сучасними схемами отримання ПВХ-тканин. У цьому буде 

полягати основне завдання реінжинірингу процесу «Робота цехів з виробництва та збірки човнів». 

 

  



СЛАЙД 14 

 

Було проаналізовано динаміку товарообігу виробників надувних човнів України за період з 2019 

по 2021 роки, після чого розраховано показник частки ринку. Але частка ринку надає тільки статичну 

оцінку, тому додатково було розраховано величину приросту частки ринку за роками. Після кожного 

етапу було виділено та проаналізовано класифікаційні групи, що докладно наведено у пояснювальні 

записці. Ґрунтуючись на проведеному аналізі, було зроблено висновок, що конкурентами «Бріз» 

пріоритетними конкурентами є Kolibri (лідер по всіх позиціях) та «Bark». Оскільки, обсяги товарообігу 

у «Kolibri» значно вищі, ніж у компанії «Бріз», то в якості конкурента вирішено було обрати «Bark». 

Було проаналізовано основні показники фінансово-господарської діяльності цих фірм за останні 

5 років. На основі цих даних було розраховано наступні показники конкурентоспроможності, наведені 

у таблиці і раніше розглянуті в математичній моделі. 

Отримані результати щодо коефіцієнта конкурентоспроможності К свідчать про те, що за 

останні два роки конкурентоспроможність підприємства «Бріз» вища, ніж у «Bark», але цей показник 

не є стабільним. 

Аналіз в розрізі джерел за коефіцієнтами Кr та КІ показав, що зниження рівня 

конкурентоспроможності зумовлено як невисоким рівнем його операційної ефективності, так і 

негативною динамікою обсягів продажу. 

Також було проведено аналіз у межах об'єктів зіставлення за коефіцієнтами K0 та KS, який 

показав, конкурентоспроможність «Бріз» може бути охарактеризована як висока, проте за останній рік 

має тенденцію до зниження. Падіння рівня конкурентоспроможності у період з 2019 по 2020 рік, 

обумовлене наслідком кризи 2016-2017 рр., проте протягом досліджуваного періоду спостерігається 

загальна тенденція відновлення докризового рівня. 

 

  



СЛАЙД 15 

 

За результатами побудови матриці «зростання ринку – частка ринку» можна зробити висновок, 

що гребні та моторні човни з категорії "зірок" перейшли в категорію "грошові мішки" і зараз приносять 

великі прибутки. Компанія «Бріз» займає лідируючу позицію на ринку з виготовлення даних товарів, 

тобто необхідно дотримуватися стратегії зі збереженням наявної ринкової частки. 

 

СЛАЙД 16 

 

На основі результатів моделювання бізнес-процесів підприємства в виробництва та продажу 

надувних човнів «Бріз», а також з урахуванням результатів дослідження запропоновано наступні 

заходи з реінжинірингу: 

1. Використовувати ПВХ-матеріали, виконані за більш прогресивною SOL-технологією.  

2. Визначити надійних постачальників нових матеріалів, ґрунтуючись на чітко визначеній 



методиці.  

3. У виробництві використовувати найбільш прогресивний тип з’єднання – шов з подвійною 

герметизацією. 

4. Внести зміни в конструкції та окремі елементи гребних та моторних човнів.  

5. Переробити інтернет-магазин з точки зору його зручності для потенційного користувача. 

Оновлену структуру інтернет-магазину наведено на слайді.  

Пункт «Каталог» має наразі передбачати вибір човна за багатьма критеріями, наведеними на 

слайді, при цьому треба реалізувати й роботу різних фільтрів. 

 

СЛАЙД 17 

 

Оскільки основною задачею підприємства є саме виробництво надувних човнів, то розпочати 

реінжиніринг доцільно саме з цього процесу.  

По-перше, у блоці 1 зазначено зміну технології виготовлення ПВХ-тканини з 5-шарової 

тканини на тканину з 3-етапним покриттям. 

По-друге, у блоці 3 зазначено використання нової технології зварювання деталей, у результаті 

якої отримуємо шви з подвійною герметизацією.  

По-третє, у блоці 8 враховано використання удосконалення конструкції кілю. 

Найбільшу увагу слід звернути на процес виготовлення ПВХ-тканини за новою технологією. 

 

  



СЛАЙД 18 

 

Пропонується застосувати нову технологію, за якою буде виготовлятися ПВХ-тканина – SOL-

технології (solution розчин). Даний процес проілюстровано на слайді 18. за цією технологію можна 

отримати ПВХ-тканину з 3-етапним покриттям: покриття корду (базової тканини), проміжне покриття 

і топове покриття. Такий матеріал буде мати покращені характеристики 

 

СЛАЙД 19 

 

Оскільки раніше було прийнято рішення, що необхідно використовувати новий ПВХ-матеріал, 

то важливої задачею є пошук нових постачальників цього матеріалу. При цьому важливою є надійність 

нових постачальників. Для оцінки постачальників пропонується обрати метод експертних оцінок, а 

саме матричний метод, в рамках якого для оцінки постачальника вибирається кілька критеріїв, а саме 

надійність поставок, час на виконання замовлення, ціна товару, фінансове становище.  На слайді 19 

наведено його основні етапи, а у роботі докладно описано математичну модель.  



 

СЛАЙД 20 

 

На завершення, розглянемо процес вибору клієнтом товарі в інтернет магазині. Пункт «Каталог 

пропонується переробити таким чином, щоб надувні човни можна було обирати за наступними 

критеріями: 

1) за типом: гребні або моторні; 

2) за пасажиромісткістю; 

3) за призначенням; 

4) за довжиною; 

5) за наявністю транцю; 

6) за діаметром балона; 

7) за популярністю. 

Також треба передбачити фільтри за типом пайола та потужністю мотора. 

Таким чином, розроблено перелік заходів з реінжинірингу бізнес-процесів підприємства з 

виробництва надувних човнів «Бріз», побудовано діаграмм у нотаціє IDEF для варіанту TO-BE, а також 

виконано порівняльний аналіз їх із варіантом AS-IS. 

 

  



СЛАЙДИ 21-22 

 

 

Висновки стосовно задач, реалізованих у магістерській роботі, наведено на слайдах 21-22. 

Доповідь закінчено. Дякую за увагу! 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


