
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент  
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Управління бізнес-процесами в ТК 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 10 8 - 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Адміністративний менеджмент 

2. Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів 

3.    Економіка підприємства 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Засади відкриття власного бізнесом 

2. Управління інноваціями  

3.Стратегічне управління  

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Сутінсть організації та розробки щодо впровадження 

електронного документообігу в різних сферах  менеджменту 

та адміністрування. 

1. Організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій. 

2.Особливості надання експертної оцінки діяльності 

підприємства чи організації на різних рівнях управління та 

адміністрування. 

 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1.Розуміти призначення і роль процесного підходу в управлінні 1. Здійснювати опис та контроль бізнес-процесів  
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підприємством.  

2. Оцінка доцільності впровадження процесного підходу до управління  
2.Обґрунтовувати підхід до вдосконалення кожного окремого бізнес-

процесу підприємства.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема 1. Сутність процесного 

підходу до управління 

підприємством в ТК  

  

1.Передумови і генезис 

формування функціонального 

підходу до управління 

підприємством.  

2.Особливості функціонального 

підходу.  

3.Поняття ланцюжка створення 

цінності.  

4.Поняття бізнес-процесу. 

Властивості бізнес-процесу.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Основи управління 

бізнес-процесами на 

підприємстві в ТК  

  

1.Кібернетична модель управління 

процесами на підприємстві.          

2.Традиційна модель діяльності 

підприємства.  

3.Функції управління бізнес-

процесами на підприємстві.  

4.Класифікація функцій.  

5.Характеристика варіантів 

контуру функціональної взаємодії.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3. Моделювання бізнес-

процесів підприємства в ТК  

  

1.Ідентифікація бізнес-процесів 

підприємства. 2.Поняття моделі. 

Модель бізнес-процесу.  

3.Способи опису бізнес-процесів.  

4.Поняття та сутність CASE-

технологій.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 4 

Тема 4. Впровадження бізнес-

процесу і процесного 

управління в цілому  

  

1.Підходи до впровадження 

процесного управління на 

підприємстві.   

2.Планування й організація заходів 

із впровадження бізнес-процесу.  

3.Структура й варіативність 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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виробничих процесів  

4. Регламентація бізнес-процесів.  

Лекція 5 

Тема 5. Визначення та аналіз 

бізнес-процесів діяльності 

підприємства в ТК  

  

1.Традиційна система 

управлінського контролю.  

2.Сутність збалансованої системи 

показників. 

3.Альтернативні підходи до 

збалансованої оцінки й управління 

діяльністю підприємства.  

4.Процедура вимірювання бізнес-

процесів.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 1 

 

Тема 1. Сутність процесного 

підходу до управління 

підприємством в ТК  

  

1.Сутність та формування 

функціонального підходу до 

управління підприємством.  

2.Поняття ланцюжка створення 

цінності.  

3.Поняття бізнес-процесу. 

4.Властивості бізнес-процесу.  

 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

 

Тема 4. Впровадження бізнес-

процесу і процесного 

управління в цілому  

  

1.Підходи до впровадження 

процесного управління на 

підприємстві.   

2.Організація заходів із 

впровадження бізнес-процесу.  

3.Особливості та варіативність 

виробничих процесів  

4. Особливості регламентації 

бізнес-процесів.  

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 2. Основи управління 

бізнес-процесами на 

підприємстві в ТК  

  

 1.Охарактеризувати призначення 

кібернетичної моделі управління 

процесами на підприємстві та 

сутність функцій управління 

бізнес-процесами на 

підприємстві.  

2.Формувати  процесну систему 

управління діяльністю 

підприємства; використовувати 

характеристики варіантів 

контуру функціональної моделі. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 3. Моделювання бізнес-

процесів підприємства в ТК  

  
 

1.Розумітися в видах та моделях 

побудови бізнес-процесів;   

2.основні CASE-технології 

моделювання бізнес-процесів.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 4 
3.Впроваджувати процесний 

підхід до управління 

підприємством; моделювати й 

описувати бізнес-процеси 

підприємства з використанням 

CASE-технологій.  

 
Практичне 

заняття 2 

Тема 4. Впровадження бізнес-

процесу і процесного 

управління в цілому  

  

 

1.Призначення підходи до 

впровадження процесного 

управління на підприємстві; 

планування й організація заходів 

із впровадження бізнес-процесу.  

2.Використовувати  

варіативність виробничих 

процесів та структура 

регламенту бізнес-процесу. 

  

Розділ 2 

 

Лекція 5 

Тема 5. Визначення та аналіз 

бізнес-процесів діяльності 

підприємства в ТК  

  

1.Традиційна система 

управлінського контролю.  

2.Сутність збалансованої системи 

показників. 

3.Альтернативні підходи до 

збалансованої оцінки й управління 

діяльністю підприємства.  

4.Процедура вимірювання бізнес-

процесів.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 

Тема 6. Формування бізнес 

процесів на підприємстві в ТК  

  

1.Опис бізнес-процесів.  

2.Схеми описів бізнес-процесу.  

3.Загальний порядок розробки 

бізнес-процесів  

4. Розділи опису бізнес-процесу.  

5.Системи моделювання й 

управління бізнес-процесами.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 

Тема7. Удосконалення бізнес-

процесів підприємства в ТК  

  

1.Основні підходи до 

вдосконалення бізнес-процесів 

підприємства. 

2.Постійне вдосконалення бізнес-

процесів.  

3.Ключові концепції постійного 

вдосконалення бізнес-процесів.  

4.Сутність і відмінні риси 

«проривного» вдосконалення 

бізнес-процесів.  

5.Концепція реінжинірингу бізнес-

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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процесів .  

Семінар 1 

 

Тема 5. Визначення та аналіз 

бізнес-процесів діяльності 

підприємства в ТК  

  

1.Сутність традиційної системи 

управлінського контролю.  

2.Особливості системи показників. 

3.Основні  підходи до  оцінки  

діяльністю підприємства.  

4.Процес вимірювання бізнес-

процесів.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

 

Тема7. Удосконалення бізнес-

процесів підприємства в ТК  

  

1.Основні підходи до 

вдосконалення бізнес-процесів 

підприємства. 

2.Види вдосконалення бізнес-

процесів.  

3.Структура та особливості. 

 вдосконалення бізнес-процесів.  

4.Концепція реінжинірингу бізнес-

процесів .  

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 6. Формування бізнес 

процесів на підприємстві в ТК  

  

 

1.Призначення описів бізнес-

процесу. 

 2.Ефктивність загального 

порядку розробки бізнес-

процесів.  

3.Використовувати  розділи 

опису бізнес-процесу;  

4.Моделювання й управління 

бізнес-процесами.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

 
Практичне 

заняття 2 

Тема7. Удосконалення бізнес-

процесів підприємства в ТК  

  

 

1.Поняття підходів до 

вдосконалення бізнес-процесів 

підприємства. 

 2.Оцінка ефктивності 

постійного вдосконалення  

бізнес-процесів.  

3.Використовувати  ключові 

концепції постійного 

вдосконалення бізнес-процесів; 

4.Орієнтуватися в концепціях 

реінжинірингу бізнес-процесів.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність процесного 

підходу до управління 

підприємством в ТК 

 Тема 2. Основи управління 

бізнес-процесами на 

підприємстві в ТК 

1.Сутність процесного підходу до 

управління підприємством.  

2.Доцільність впровадження 

процесного управління на 

підприємстві.  

3.Структура перетворення системи 

1.Структура перетворення 

системи управління 

підприємством на основі 

запровадження бізнес-

процесів.  

2.Орієнтуватися в методології 

  

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Тема 3. Моделювання бізнес-

процесів підприємства в ТК 

Тема 4. Впровадження бізнес-

процесу і процесного 

управління в цілому 

Тема 5. Визначення та аналіз 

бізнес-процесів діяльності 

підприємства в ТК 

Тема 6. Формування бізнес 

процесів на підприємстві в 

ТК 

Тема 7. Удосконалення 

бізнес-процесів 

підприємства в ТК 

 

управління підприємством на 

основі запровадження бізнес-

процесів.  

4. Огляд методологій 

моделювання бізнес-процесів.  

5. Сімейство методологій IDEF.  

6.Регламентація бізнес-процесів. 

Структура регламенту бізнес-

процесу. 

7.Критичні фактори успіху. Оцінка 

стратегічної значущості  

8. Підходи до моделювання 

бізнес-процесів. Етапи 

перетворення бізнес-процесів.  

9.Функціональний блок та 

інтерфейсні дуги. 

10.Основні цілі й методи бізнес-

реінжинірингу. Базові принципи 

РБП.  

ARIS. Нотація BPMN. 

3.  Охарактеризуватизавдання 

безперервного менеджменту 

процесів.  

4.Здійснювати оцінку 

стратегічної значущості бізнес-

процесів і пріоритетності їх 

вдосконалювання на основі 

критичних факторів успіху. 

5.Управління витратами бізнес-

процесів.  

6.Знат підходи до 

моделювання бізнес-процесів. 

7.Створювати 

функціональний блок та 

інтерфейсні дуги 

відображення функціональної 

структури підприємства за 

технологією SADT.   

8.Описувати основні цілі й 

методи бізнес-реінжинірингу.  

9. Обгрунтовувати підходи до 

проведення РБП.  

10.Розрізняти типові результати, 

переваги і недоліки РБП.  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Гелей Л.О. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 536 с. 

2. Лепейко Т. І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2012. – 316 с.  

3. Мендрул О. Г. Управління вартістю  підприємства: навчальний посібник/ О. Г. Мендрул -  К. : КНЕУ, 2011 – 338с. 

4. Польшаков В.І. Реінжиніринг бізнес-процесів. Монографія / Польшаков В.І., Данченко О.Б., Польшаков І.В. – К.: Університет економіки та 

права «КРОК», 2011. – 240 с. 

5.Пономаренко В. С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. – Х. : ХНЕУ, 

2013. – 243 с.  

6.Швиданенко Г.О.,  Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2012 – 487с. 

7. Денисенко Л. О., Шацька С. Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації. 

[Электронный ресурс] / Л.О. Денисенко, С.Є. Шацька. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558
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8. Хаммер Майкл. Реинжиниринг корпорации / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи. – Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 288с. 

9.Реінжиніринг бізнес-процесів: зміст та основна характеристика [Електронний ресурс].– Режим доступу – http://library.if.ua/book/28/1898.html.  

10.Business Process [Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2010. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process  

11. Business Process Model and Notation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bpmn.org.  

12. ARIS community website [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ariscommunity.com.  

13. IDEF, Integration DEFinition methods [Electronic resource]. – Access mode : http://www.idef.com.  

14.Management.Com.Ua. Интернет-портал для управленцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.management.com.ua 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft 

Visio 
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