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ВСТУП 

Загальна інформація про дисципліну. Впровадження і розвиток 

організаціями систем управління із використанням теорії процесного 

менеджменту, що є одним із основних принципів побудови системи управління 

якістю, для багатьох вітчизняних підприємств є справою абсолютно новою. 

Більш того, уява представників вітчизняного ділового середовища про 

управління із застосуванням теорії процесного підходу залишається досить 

«невиразною». Вікове домінування ієрархічних функціональних схем 

управління сформувало багаточисельну школу менеджменту, випускникам якої 

досить складно перенавчитися. 

Запропонована методика процесного керування є основою у побудові і 

функціонуванні систем управління організаціями, підприємствами згідно вимог 

Міжнародного стандарту серії ІSО 9001 «Системи менеджменту якості. 

Вимоги». Управління підприємством чи організацією, із врахуванням вимог 

вищезгаданого стандарту, дозволяє керівництву вибудувати систему 

ефективного керування бізнесом і організацією в цілому та кожним її процесом 

зокрема, інтегрувати окремі процеси в єдину систему, адаптувати у її 

функціонування механізм безперервних вдосконалень. 

Місце дисципліни. Програма спрямована на розробку та впровадження, 

заходів спрямованих на розв’язання проблем професійної діяльності та 

розробку рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері організації 

та управління бізнесом процесним підходом. «Управління бізнес-процесами» – 

навчальна дисципліна, що вивчає інструментарій процесного підходу, 

технології моделювання та опису бізнес-процесів підприємства, методи їх 

статистичного контролю та ідентифікації проблем функціонування процесів, 

технології покращення бізнес-процесів.  

Цілі та зміст дисципліни. Завдання дисципліни «Управління бізнес-

процесами»: отримати цілісне уявлення про сутність процесного підходу до 

управління підприємством, його особливості, класифікацію бізнес-процесів, а 

також категорійний апарат; засвоїти технології моделювання та процедури 

опису бізнес-процесів підприємства; набути здатностей моніторингу та 

контролю параметрів бізнес-процесів підприємства; набути практичних 

навичок щодо вибору методів аналізу бізнес-процесів підприємства; 

формування вміння покращення бізнес-процесів підприємства; набути 

здатностей проектування бізнес-процесів підприємства. 

Результати навчання та їх співвідношення з програмними 

результатами навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні знати: 

 основні поняття та спеціальну термінологію з управління бізнес-

процесами на підприємстві;  



 методи моделювання, статистичного контролю та опису бізнес-

процесів підприємства;  

 методи ідентифікації проблем функціонування процесів; 

вміти: 

 впроваджувати процесний підхід;  

 здійснювати документування процесів;  

 визначати витрати на забезпечення якості процесів;  

 аналізувати стабільність й точність, надійність процесів;  

 здійснювати опис невизначених бізнес-процесів підприємства; 

  здійснювати моніторинг та контроль показників процесів; 

  застосовувати статистичний приймальний контроль;  

 обирати напрямки усунення проблем;  

 впроваджувати коректуючі та попереджуючі дії; 

  планувати діяльність з покращення бізнес-процесів; 

  впроваджувати технології покращення бізнес-процесів; 

  здійснювати аналіз та контроль якості проекту. 

 Тому метою викладання навчальної дисципліни «Управління бізнес-

процесами» є формування знань та вмінь щодо забезпечення ефективного 

управління бізнес процесами на підприємстві.  

 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 

оволодінню студентами професійними компетентностями: здатність 

визначати особливості управління процесами; визначати процедуру 

впровадження процесного підходу; здійснювати документування процесів; 

здійснювати моделювання процесів; визначати функції моделювання процесів; 

застосовувати методи опису процесів; описувати невизначені процеси; 

здійснювати моніторинг показників процесу; здійснювати контроль процесу; 

здійснювати оцінку показників керованості процесу; здійснювати аналіз 

проблем; здійснювати проектування при виникненні проблеми або появі нових 

можливостей; визначати вхідні дані процесу для проектування; здійснювати 

аналіз та контроль якості проекту. 

Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок 

вивчення навчальної дисципліни 

Код 

компетентності 

Назва Програмні результати 

навчання 

ЗК 2 Здатність застосовувати 

отриманні знання в 

практичних ситуаціях 

Застосовувати набуті знання 

для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних 

практичних ситуаціях в 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 



діяльності 

ЗК 7 Здатність працювати в 

команді  

 

 Вміти працювати в команді, 

мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей 

СК 2 Здатність обирати та 

використовувати відповідні 

методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування 

підприємницьких, 

торговельних, біржових 

структур 

Застосовувати набуті знання 

для виявлення, постановки та 

вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуаціях в підприємницькій, 

торговельної, торговельних та 

біржових структур 

СК 7 Здатність визначати і 

виконувати професійні 

завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур 

Вміти вирішувати професійні 

завдання підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати 

проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх 

впливів 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс 4 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Аудиторні навчальні заняття лекції 28 (в годинах) 

семінари, 

практичні 

26 (в годинах) 

лабораторні - 

Самостійна робота 124 (в годинах) 

Співвідношення кількості годин 

аудиторних занять до самостійної 

роботи 

31:69 

Форма підсумкового контролю Екзамен (30 год) 

 

 

Структурно-логістична схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Аналіз господарської діяльності Інвестиційний аналіз 

Логістика Корпоративний менеджмент 

Підприємницька діяльність Бізнес-аналітика 

Менеджмент Маркетинговий менеджмент 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Процесний підхід в управлінні підприємством 

1.1. Загальна характеристика процесного підходу. Зміст процесного 

підходу. Принципи процесного підходу.  Зміст методики процесного підходу. 

1.2. Функціональний і процесний моделі управління. Функціональна 

структура управління. Переваги та недоліки функціонального підходу. Ознаки 

процесу. Переваги та недоліки процесного підходу. 

1.3. Застосування процесного підходу в управлінні підприємством. 

Модель Портера. Алгоритм застосування процесного підходу. Принцип 

системного підходу до управління організацією.Управління якістю процесу.  

1.4. Документування процесів. Стандарт ISO. Рівні документування. 

Склад документації згідно ISO. Опис процесів. Етапи документування. Сутність 

специфікації та її склад.  

 

Тема 2. Опис бізнес-процесів підприємства 

2.1. Бізнес-процес і  його головні складові. Вхідні і вихідні процесу. 

Ресурси, оператор і власник процесу. Почерговість опису процесу. 

Класифікація процесу. 

2.2. Моделювання бізнес-процесів. Сукупність робіт при формуванні 

моделі процесу. Цикл Демінга (П-В-П-К). Виникнення необхідності прийняття 

управлінського рішення щодо корекції параметрів процесу. Вплив середовища 

на процес рішення. 

2.3. Методологія опису бізнес-процесів. Методології сімейства IDEF. 

Методологія функціонального моделювання IDEF0. Метод моделювання 

процесів IDEF3. Моделюванняінформаційних потоків IDEF1. IDEF1х – 

методологія побудови реляційних структур. IDEF2 – методологія динамічного 

моделювання розвитку системи. IDEF3 – методологія документування процесів. 

IDEF4 – методологія побудови об’єктна-орієнтовних систем. IDEF5 – 

методологія онтологічного дослідження складних систем. 

2.4. Нотації IDEF0 і рекомендації щодо її застосування. Activity-box. 

Інтерфейсні дуги - Arrow. Моделювання класу DFD. Декомпозиція 

(Decompozution)/ Точка зору (Viewpoint). Глосарій (Glossary). 

   

Тема 3. Вимірювання і аналіз стану протікання процесів 

3.1. Керівництво в управлінні бізнес-процесами. Роль вищого керівництва 

в управлінні бізнес-процесами. Цілі і політика управління бізнес-процесами в 

організації.  

3.2. Методи аналізу  стану протікання процесів. Вхідні дані для аналізу  

стану протікання бізнес-процесів. Вихідні дані для аналізу  стану протікання 

бізнес-процесів. 

3.3. Вимірювання стану протікання процесів. Класифікація методик 

аналізу бізнес-процесів. Класифікація оціночних критеріїв бізнес-процесів. 

Показники стану протікання процесів. Показники продукту процесів. 

Показники задоволеності клієнтів процесу. 

 

Тема 4. Вимоги до процесу планування 



4.1. Процедура планування, його мета, завдання та ефективність 

проведення. Ціль, завдання, регламент планування. Етапи робіт, що визначають 

послідовність процесу планування. Моделі та алгоритми процесу планування. 

4.2. Логічні зв’язки між складовими  організації «фінанси – 

відносини із споживачами - внутрішні процеси - персонал». Циклічність 

моделі СЗПЕ. Карта стратегічних цілей і критеріїв оцінки. Фінансові 

перспективи. Перспективи розвитку стосунків зі споживачем. Перспективи 

стану внутрішніх бізнес-процесів. Перспективи навчання і розвитку персоналу. 

4.3. Модель збалансованих показників оцінки ефективності (СЗПЕ) як 

інструмент планування. Модель СЗПЕ, її складові, завдання та етапи проведення. 

4.4. Ланцюжок бізнес-процесів як інструмент розвитку моделі СЗПЕ. 

Карта збалансованих показників ефективності бізнесу. Ланцюжок бізнес-

процесів життєвого циклу. Ланцюжок бізнес-процесів «Управління продажем». 

Основні три групи показників СЗПЕ. Календар звітності. 

 

Тема 5. Бізнес-процеси, що пов’язані зі споживачем 

5.1. Опис бізнес процесів на етапі реалізації продукції: постачання, 

продаж і збут. Складові бізнес-процесів торговельною компанією. Бізнес-

структура торгового підприємства. Функції управління і бізнес-процеси у 

роздрібній торговій компанії. 

5.2.  Моделі управління торгово-комерційною діяльністю Ключові 

передумови успіху моделювання системи управління торговельною діяльністю. 

5.3.  Показники оцінки стану бізнес-процесів «збут-постачання-

торгівля» 

 

Тема 6. Модель бізнес-процесу «Фінансовий аналіз і облік» 

6.1. Бюджетування як модель управління 

Бюджетне управління або бюджетування. Бюджет управління, бюджетна 

структура, бюджетний комітет, бюджетний регламент. Система керування 

витратами і доходами. Розробка організаційно-фінансової моделі 

бюджетування. Процедури бюджетування. Складання прогнозу продажу, 

прогнозу виробництва, прогнозу капіталовкладення. 
6.2. Опис моделі бізнес-процесу «Здійснювати фінансовий аналіз і облік» 

 Фінансове планування і бюджетування. Табличні форми бюджетів. 

Бюджети продажу, виробництва, витрат загальних та адміністративних, 

собівартості. 
6.3. Оцінка стану бізнес-процесу «Фінансовий аналіз і облік». 
Модель управління фінансами. Критерії, що характеризують фінансовий 

стан бізнесу. Показники рентабельності, стійкості, ліквідності. 
 

Тема 7. Моделювання бізнес-процесу «управляти виробництвом» 

7.1. Розробка візуальної моделі управління виробництвом. 

Організаційна структура, модель. Функціональна та інформаційна модель. 

Модель управління підприємством через бюджетування. 

7.2. Ключові показники оцінки стану бізнес-процесу «Управління 



виробництвом». Показники фінансових результатів, тривалість 

виробничогоциклу, швидкість обробки інформації, використання обладнанння, 

зручності  обслуговування, високої  якості продукції, розвитку персоналу. 
 

Тема 8. Опис і моделювання бізнес-процесу «управляти персоналом» 

8.1. Структурні елементи, опис і модель бізнес-процесу «Управляти 

персоналом». Основні складові бізнес-процесу «Управляти персоналом» згідно 

вимог стандарту ІСО-9001:2008. Процес «Управляти персоналом» як сукупність 

під-процесів (організаційно-управлінських дій). 

8.2. Показники оцінки стану бізнес-процесу «Управляти персоналом». 

Модель управління персоналом. 

Тема 9. Формування інтегрованих баз даних 

9.1. Порядок відбору даних про стан  бізнес-процесів. 

9.2. Вимоги до формування даних підготовки інформаційних звітів. 

9.3. Оціночні показники продуктів діяльності. 

 

Тема 10. Формування і підтримка інформаційних баз даних 

управління 
10.1.  Вимоги до процедури вимірювання, аналізу і поліпшення системи 

управління 
10.2.  Структура автоматизованих систем (АС) управління 
10.3.  Побудова інтегрованої бази даних управління 

 

Тема 11. Покращення системи управління та її елементів 

11.1.  Попереджувальні і коригуючі дії в управлінні організацією 
11.2.  Переваги процесного менеджменту над функціональним підходом 

до управління 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, семінарські, практичні, а також виконання самостійної роботи.  

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни 

«Управління бізнес-процесами» на семінарських та практичних заняттях 

здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - 

задовільно; «4» - добре; «5» - відмінно. 

 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять 

проводиться за такими критеріями: 

- розуміння та ступінь засвоєння теоретичних аспектів управління бізнес-

процесами, методологічні засади, що розглядаються з точки зору процесного 

підходу; 

- засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 

рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою; 



- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 

проведенні розрахунків у процесі розв’язанні задач, виконання індивідуальних 

завдань; 

- застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань у 

побудові виступів; 

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми в письмовій роботі; 

- самостійність виконання роботи; 

- грамотність подачі матеріалу; 

- використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 

- оформлення роботи. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених семінарських, практичних занять. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за 

окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння 

категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та 

обробку, самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, 

завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до 

екзамену відпрацювати всі пропущені семінарські, практичні заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі і оцінюється 

відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що 

виносяться на екзамен у вигляді тестів охоплюють програму дисципліни і 

передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей. Тривалість екзамену 20 хв., впродовж яких студенти мають 

дати відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ і 3 – ІІІ. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами тестування, дорівнює або перевищує 60. 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Викладання навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» 

забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання, а також у 

процесі безпосереднього ознайомлення з роботою установ та організацій, 

зокрема шляхом проведення наступних видів навчальних занять: 

– лекції – на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і систематизований 

виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні, семінарські заняття – на яких викладач здійснює опитування 

студентів з окремих теоретичних питань, передбачених темою навчального 

заняття, а також формує у студентів вміння і навички вирішувати ситуаційні 

завдання, пов’язані із питань бізнес-процесів на підприємстві; 

– консультації – на яких студенти отримують відповіді на конкретні запитання 

або пояснення складних питань, винесених на самостійне опрацювання та для 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

– самостійна робота – виконується студентами у позааудиторний час за 

завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на 

самостійне опрацювання. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом: 

1) поточного контролю, який проводиться у формі: 

 фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів 

 на практичних заняттях; 

 контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

 оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

 оцінювання виконаних завдань контрольної роботи у вигляді тестових 

завдань з множинним вибором та розв’язання задачі. 

2) підсумкового контролю, який проводиться у формі екзамену. Такий 

контроль є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни та видом 

підсумкового контролю, який має на меті перевірити та оцінити отримані 

студентами знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а 

також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програми навчальної 

дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Управління бізнес-процесами» 

проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відпрацювання незадовільних оцінок, отриманих студентом на 

навчальному занятті є обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять 

проводиться згідно з графіку прийому відпрацювань затвердженого 

завідувачем кафедри. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані до 

початку сесії. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться шляхом надання 

студентом розширеного конспекту або реферату за темою лекції.  



Відпрацювання семінарських занять проводиться у формі усної 

співбесіди з викладачем або написання письмової роботи. Після відпрацювання 

студентами пропущених занять викладач фіксує результат в академічному 

журналі. 

Якщо студент бере участь у міжнародній або внутрішній програмі 

академічної мобільності, студент отримує індивідуальний навчальний план, 

який враховує фактичне виконання ним індивідуальних навчальних планів 

поточного та попередніх навчальних років. Якщо дисципліна не була 

перезарахована, відпрацювання пропущених занять здійснюється студентом 

впродовж семестру після повернення із навчання. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Якість освітнього процесу забезпечується за допомогою дотримання 

принципів академічної доброчесності. Відповідно до статті 42 Закону України 

«Про освіту»: академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. В основі академічної доброчесності лежить  

чесність, довіра, порядність у виконанні своїх обов’язків, справедливість,   

повага та відповідальність. 

Академічна доброчесність покликана боротися із: 

 плагіатом як актом шахрайства в студентських роботах, наукових статтях 

та тезах; 

 фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; 

 обманом, списуванням, використання непередбачених навчальним 

процесом допоміжних матеріалів та технічних засобів. 

 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

 притягнені до такої академічної відповідальності: 

 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік); 

 повторне проходження навчального курсу; 

 відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну 

 середню освіту). 
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