
 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Управління бізнес-процесами 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького 

Кафедра управління 

Розробник 
Мартинець В.В., канд. екон. наук, старший викладач 

кафедри управління СумДУ 

Рівень вищої освіти 
другий рівень вищої освіти, НРК України – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дис-

ципліни 
2 або 3 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 32 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять), 118 години становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Менеджмент організацій і адміністру-

вання» 

Передумови для вивчення дисциплі-

ни 
Відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи спеціальних знань, вмінь та навичок щодо управління біз-

нес-процесами і застосування їх в практичній діяльності.  

  



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Процесний підхід в управлінні організацією 

Модель управління організацією. Функціональні і процесні моделі управління організацією: 

переваги та недоліки. Доцільність впровадження процесного управління в умовах клієн-

тоорієнтованої економіки. Алгоритм застосування процесного підходу.  

  

ТЕМА 2.  Особливості управління бізнес-процесами 

 Бізнес – процес як об’єкт  управління. Мета, параметри, результативність бізнес-процесу. 

Типологія та характеристика бізнес-процесів. Основні властивості бізнес процесів. Струк-

турний  аналіз бізнес-процесів. Сучасні концепції формування та удосконалення біз-

нес-процесів. 

 

ТЕМА 3.  Моделювання бізнес-процесів 

Цілі та особливості моделювання бізнес-процесів. Моделювання бізнес-процесів на основі 

сучасних програмних продуктів. Портфельний аналіз у бізнес-моделюванні. Особливості та 

структура віртуального бізнесу. Статистичні методи управління якістю бізнес-процесів. 

 

ТЕМА 4. Бізнес-моделі підприємства 

Ключові елементи бізнес-моделей підприємства. Взаємозв’язок бізнес-моделі і стратегії 

розвитку підприємства. Класифікація та особливості практичного застосування біз-

нес-моделей. Характеристика бізнес-моделей підприємства: модель визначення мети, ор-

ганізаційно-функціональна модель, інформаційна, ресурсна, бюджетна, процесна, матрич-

на, компетентна та інші. 

 

ТЕМА 5. Аналіз та оцінка ключових показників бізнес-процесів 

Підходи до оцінки бізнес-процесів. Якісні та кількісні показники оцінки бізнес-процесів. 

Моделі оцінки ефективності бізнес-процесів. 

 

 ТЕМА 6. Реінжиніринг бізнес-процесів 

Сутність, цілі, етапи та види реінжинірингу бізнес-процесів. Принципи перепроєктування 

бізнес-процесів. Оцінка факторів ризику в системі реінжинірингу бізнес-процесів. Умови 

успішного реінжинірингу. Типові помилки при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів.  

 

ТЕМА 7.Методи оптимізації бізнес-процесів 

Вибір пріоритетних бізнес-процесів для оптимізації. Метод п'яти питань. Метод паралель-

ного виконання робіт. Метод усунення тимчасових розривів. Розробка декількох варіантів 

бізнес-процесу. Метод зменшення кількості входів і виходів бізнес-процесу. Узгодження 

результатів з вимогами. Інтеграція з клієнтами і постачальниками бізнес-процесу. Мінімі-

зація усної інформації. Організація точок контролю. Технології постійного удосконалення 

бізнес-процесів. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Виявляти особливості бізнес-процесів 

РН2. Вміти проводити оцінку бізнес-процесів 



 

 

РН3. Застосовувати сучасні програмні продукти при моделюванні бізнес-процесів 

РН4. Розробляти бізнес моделі підприємства 

РН5. Генерувати нові ідеї, щодо удосконалення бізнес-процесів  

6. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

6.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття 

(ПЗ):  

ТЕМА 1. Процесний підхід в управлінні організацією 

Л 1.Модель управління організацією. Функціональні і процесні моделі управління органі-

зацією: переваги та недоліки. Доцільність впровадження процесного управління в умовах 

клієнтоорієнтованої економіки. Алгоритм застосування процесного підходу. 

ПЗ 1 Практичне завдання «Застосування процесного підходу у створенні доданої споживчої 

цінності» 

   

ТЕМА 2.  Особливості управління бізнес-процесами 

 Л.2 Бізнес–процес як об’єкт  управління. Мета, параметри, результативність біз-

нес-процесу. Типологія та характеристика бізнес-процесів. Основні властивості бізнес 

процесів. Структурний  аналіз бізнес-процесів. Сучасні концепції формування та удоско-

налення бізнес-процесів. 

ПЗ 2 Практичне завдання «Підготовка регламенту бізнес-процесу» 

 

ТЕМА 3.  Моделювання бізнес-процесів 

Л 3. Цілі та особливості моделювання бізнес-процесів. Моделювання бізнес-процесів на 

основі сучасних програмних продуктів. Портфельний аналіз у бізнес-моделюванні. Особ-

ливості та структура віртуального бізнесу. Статистичні методи управління якістю біз-

нес-процесів. 

ПЗ 3-4  Практичне завдання «Моделювання бізнес-процесів на основі програмних продук-

тів»  

 

ТЕМА 4. Бізнес-моделі підприємства 

Л. 4 Ключові елементи бізнес-моделей підприємства. Взаємозв’язок бізнес-моделі і стра-

тегії розвитку підприємства. Класифікація та особливості практичного застосування біз-

нес-моделей. Характеристика бізнес-моделей підприємства: модель визначення мети, ор-

ганізаційно-функціональна модель, інформаційна, ресурсна, бюджетна, процесна, матрич-

на, компетентна та інші. 

ПЗ 5 Практичне завдання «Побудова бізнес – моделі компанії».  

 

ТЕМА 5. Аналіз та оцінка ключових показників бізнес-процесів. 

Л. 5 Підходи до оцінки бізнес-процесів. Якісні та кількісні показники оцінки біз-

нес-процесів. Моделі оцінки ефективності бізнес-процесів. 

ПЗ 6 Кейс «Порівняльний аналіз та оцінка бізнес – процесів трьох світових компаній » 

ПЗ 7 Кейс «Оцінка ефективності управління бізнес-процесами на підприємствах ресто-

ранного господарства» 

 



 

 

 ТЕМА 6. Реінжиніринг бізнес-процесів. 

Л. 6 Сутність, цілі, етапи та види реінжинірингу бізнес-процесів. Принципи перепроєкту-

вання бізнес-процесів. Оцінка факторів ризику в системі реінжинірингу бізнес-процесів. 

Умови успішного реінжинірингу. Типові помилки при проведенні реінжинірингу біз-

нес-процесів.  

 

ТЕМА 7. Методи оптимізації бізнес-процесів 

Л.7-8 Вибір пріоритетних бізнес-процесів для оптимізації. Метод п'яти питань. Метод па-

ралельного виконання робіт. Метод усунення тимчасових розривів. Розробка декількох 

варіантів бізнес-процесу. Метод зменшення кількості входів і виходів бізнес-процесу. Уз-

годження результатів з вимогами. Інтеграція з клієнтами і постачальниками бізнес-процесу. 

Мінімізація усної інформації. Організація точок контролю. Технології постійного удоско-

налення 

ПЗ 8 Практичне завдання «Застосування методів оптимізації бізнес-процесів в діяльності 

компанії» 

6.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного конспекту лекцій. 

НД1.Письмові експрес опитування за темами лекційних занять, написання модульного ко-

нтролю. 

НД2. Робота з кейсами.  

НД3.Ситуативні  вправи, виконання яких передбачено в малих групах. 

7. Методи викладання, навчання 

Методи викладання та навчання 

• Демонстрація 

• Проблемно-пошуковий метод 

• Навчальна дискусія / дебати 

• Мозговий штурм 

• Кейс-метод / аналіз ситуації 

Технології викладання та навчання 

• Ділові ігри 

• Аналіз конкретних ситуацій (Case-study) 

• Проблемна лекція (розгляд проблемних питань тощо), лекція-візуалізація (демонст-

рація відео тощо). 

Основні види інтерактивних технологій викладання та навчання 

• Контекстне навчання - мотивація здобувачів вищої освіти до засвоєння знань, умінь 

тощо шляхом виявлення зв'язків між конкретним знанням, умінням тощо та його за-

стосуванням. 

• Випереджувальна самостійна робота - вивчення здобувачами нового матеріалу до 

його представлення в межах аудиторних занять.  

• Проблемне навчання - стимулювання здобувачів до самостійного набуття знань тощо, 

необхідних для вирішення конкретної задачі, проблеми. 

• Міждисциплінарне навчання - використання знань з різних предметних областей, їх 

угруповання і концентрація в контексті розв'язуваної задачі. 

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1. Критерії оцінювання 



 

 

Визначення Оцінка за національною 

шкалою 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

Вище середнього рівня з кількома помилками 
4 (добре) 

82≤ RD < 89 

Загалом правильна робота з певною кількістю помилок 74≤ RD < 81 

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64≤ RD < 73 

Виконання задовольняє мінімальні критерії 60≤ RD < 63 

Можливе повторне складання 
2 (незадовільно) 

35≤ RD < 59 

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни RD < 34 

Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються. 

8.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Передбачено такі методи нормативного оцінювання:  

- опитування; 

- перевірка та оцінювання письмових завдань 

8.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Підсумкова оцінка студента у формі диференційованого заліку формується по закінчені 

курсу наприкінці семестру. Оцінка студента формується таким чином:  

1.Ситуативні завдання (вирішення, презентація, обговорення) – 40 балів. 

2. Контрольні роботи (бліц - опитування) – 40 балів. 

3. Написання письмового модульного контролю – 20 балів.  

9. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

9.1 Засоби навчання 
ЗН1 власні мобільні пристрої 

ЗН4: мультимедіа 

9.2 Інформаційне та на-

вчально- методичне за-

безпечення 

Основна література: 

1.Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу 

бізнес-процесів / О.Б. Данченко. – К.: Університет економіки 

та права «КРОК», 2017. – 238 с. 

2.Нетенчук В.В. Управління бізнес-процесами/ В.В. Нетен-

чук.– Рівне.: НУВГП, 2014. – 158 с. 

Допоміжна література: 

1.Колеснико С. О. Особливості оптимізації бізнес-процесів на 

підприємствах України. Экономический вестник Донбасса, 

2019, 2 (56). 

2.Демченко Б. А., Кудрицька. Ж. В. Особливості оптимізації 

бізнес-процесів на підприємствах України. Причорноморські 

економічні студії, 2017, 23: 71-74. 

3.Скриль, В. В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та 

класифікація. Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія: Економіка і суспільство, 2016. 

4.Бойчук Н. Я.,  В. В. Орел В.В.. "Оптимізація управління 

бізнес-процесами на підприємствах України." Сучасні про-

блеми економіки і підприємництво 17 (2016): 173-180. 

 

 


