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1. Мета дисципліни 

формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навиків управління 

бізнес-процесами суб’єктів господарювання.  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: Основи підприємництва, 

Економіка підприємства, Маркетинг, Філософія, Міжнародний бізнес, Практикум 

з інформаційних і комунікаційних технологій, Електронний бізнес, Організація 

торгівлі,  Теорія економічного розвитку, Статистика 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних 

цілей 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

пояснювально-

ілюстративні,  

аналітичні. 

Самостійна 

робота 

Сase study, 

Доповідь 

Ділові ігри,  

Участь в діловій 

грі 

Сase study 

ПРН 6.1 Вміють 

працювати в команді та 

взаємодіяти членами 

соціуму з приводу 

вирішення проблемних 

ситуацій та досягнення 

професійних цілей. 
ПРН 10. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально на 

основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень 

суспільства 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

ПРН 10.1 Вміють діяти 

соціально 

відповідально в своїй 

професійній діяльності 

ПРН 10.2 Знають 

етичні, культурні, 

наукові цінності і 

досягненнясуспільства. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Бізнес-процеси у підприємництві 

 

Змістовий модуль 1. Теорія і практика управління бізнес структурою на 

основі процесного підходу. 
Тема 1. Процесний підхід в управлінні бізнес-структурами 

 

Сутність функціонального підхходу. Переваги та недоліки функціонального 

підходу. Сутність та принципи процесного підходу. Переваги та недоліки 

процесного підходу. Порівняльний аналіз функціонального та процесного 

підходів. Процесно-функціональний підхід. Процес та ознаки процесу. Види 

процесів в організації. 

 

Тема 2 Бізнес-процес: сутність та класифікація 

Підходи до розуміння бізнес-процесу. Властивості, риси та характеристики 

бізнес-процесів. Складові елементи бізнес-процесу. Управління бізнес-процесами. 

Класифікація бізнес-процесів та характеристика їх видв. Модель М. Портера - 
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ланцюжок створення цінності. Сутність ланцюжка постачання. Сутність моделі 

SCOR. 

 

Тема 3. Міжнародні стандарти якості та їх значення в управлінні бізнес-процесам. 

Стандарт ISO. Сфери застосування. Середовище організації. Система 

менеджменту якості, що базується на процесному підході. Принципи управління 

якістю. Управління якістю процесу. Управління процесами: етапи, складові. Цикл 

PDCA. Створення додаткової цінності процесу. Вимоги до процесів згідно 

стандартів ISO. Структура забезпечення процесу.  

 

Тема 4. Впровадження процесного підходу в діяльність бізнес-структур 

Деталізації та декомпозиція бізнес-процесу. Взаємозв’язок процесів бізнес-

структур. Зв'язок процесів із зовнішніми та внутрішніми процесами. Матриці 

процесів та матриця відповідальності. Карта бізнес-процесів. Процедура 

впровадження процесного підходу. Документування процесів, етапи та рівні. 

Склад документації згідно стандартів ISO. Опис процесів 

 

Змістовий модуль 2 Реорганізація системи управління і реінжиніринг бізнес-

процесів 

Тема 5 Удосконалення бізнес-процесів підприємства 

Підходи до вдосконалення бізнес-процесів. Концепції постійного (безперервного) 

вдосконалення бізнес-процесів. Цикл Шухарта – Демінга. Методи безперервного 

поліпшення процесів. Японські методи поліпшення процесів. Концепція кайдзен. 

Модель ділового удосконалення EFQM. Метод «бенчмаркинг». Концепція «шість 

сигм». Методи Тагуті. Переваги і недоліки постійного вдосконалення процесів. 

 

Тема 6 Проривне удосконалення бізнес-процесів 

Сутність та особливості «проривного» вдосконалення бізнес-процесів. Методи 

«проривного» вдосконалення бізнес-процесів. Сутність інжинірингу та 

реінжинірингу бізнес-процесів. Процедура реінжинірингу. Переваги і недоліки 

реінжинірингу бізнес-процесів. 

 

Змістовий модуль 3 Моделювання, аналіз і оптимізація бізнес-процесів. 

Тема 7. Моделювання бізнес-процесів підприємства 

Сутність та підходи до ідентифікації бізнес-процесів. Способи опису бізнес-

процесів. Побудова моделі бізнес-процесів та її складові. Методології 

моделювання бізнес-процесів. Поняття та сутність CASE-технологій. Сімейство 

методологій IDEF. Методологія ARIS. Нотація BPMN. 

 

Тема 8 Впровадження бізнес-процесів в діяльність бізнес-структур 

Планування, етапи та організація впровадження бізнес-процесів на підприємстві. 

Формування команди та організаційної структури. Регламентація бізнес-процесів. 

Структура регламенту бізнес-процесу.  

 

Тема 9. Вимірювання і аналіз бізнес-процесів підприємства 
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Сутність збалансованої системи показників (BSC), її переваги та недоліки. 

Структура та етапи запровадження BSC.  

Процедура вимірювання бізнес-процесів. Ключові показники ефективності 

діяльності (КРІ) та логіка їх формування. Аналіз та моніторинг бізнес-процесів.  

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 34 34 - 52 

Змістовий модуль 1   30 12 12 - 6 

Змістовий модуль 2   30 10 10 - 10 

Змістовий модуль 3 45 12 12 - 21 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1  

Теорія і практика управління бізнес структурою на основі процесного 

підходу 
Тема 1. Процесний підхід в 

управлінні бізнес-

структурами 

Сутність функціонального підхходу. Переваги 

та недоліки функціонального підходу. Сутність 

та принципи процесного підходу. Переваги та 

недоліки процесного підходу. Порівняльний 

аналіз функціонального та процесного 

підходів. Процесно-функціональний підхід. 

Процес та ознаки процесу. Види процесів в 

організації. 

2 

Тема 2 Бізнес-процес: 

сутність та класифікація 

Підходи до розуміння бізнес-процесу. 

Властивості, риси та характеристики бізнес-

процесів. Складові елементи бізнес-процесу. 

Управління бізнес-процесами. Класифікація 

бізнес-процесів та характеристика їх видв. 

Модель М. Портера - ланцюжок створення 

цінності. Сутність ланцюжка постачання. 

Сутність моделі SCOR. 

2 

Тема 3. Міжнародні 

стандарти якості та їх 

значення в управлінні 

бізнес-процесам. 

Стандарт ISO. Сфери застосування. 

Середовище організації. Система менеджменту 

якості, що базується на процесному підході. 

Принципи управління якістю. Управління 

якістю процесу. Управління процесами: етапи, 

складові. Цикл PDCA. Створення додаткової 

цінності процесу. Вимоги до процесів згідно 

стандартів ISO. Структура забезпечення 

процесу. 

4 

Тема 4. Впровадження Деталізації та декомпозиція бізнес-процесу. 4 
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процесного підходу в 

діяльність бізнес-структур 

Взаємозв’язок процесів бізнес-структур. Зв'язок 

процесів із зовнішніми та внутрішніми 

процесами. Матриці процесів та матриця 

відповідальності. Карта бізнес-процесів. 

Процедура впровадження процесного підходу. 

Документування процесів, етапи та рівні. 

Склад документації згідно стандартів ISO. 

Опис процесів 

Змістовий модуль 2 Реорганізація системи управління і реінжиніринг 

бізнес-процесів 
Тема 5 Удосконалення 

бізнес-процесів 

підприємства 

Підходи до вдосконалення бізнес-процесів. 

Концепції постійного (безперервного) 

вдосконалення бізнес-процесів. Цикл Шухарта 

– Демінга. Методи безперервного поліпшення 

процесів. Японські методи поліпшення 

процесів. Концепція кайдзен. Модель ділового 

удосконалення EFQM. Метод «бенчмаркинг». 

Концепція «шість сигм». Методи Тагуті. 

Переваги і недоліки постійного вдосконалення 

процесів. 

5 

Тема 6 Проривне 

удосконалення бізнес-

процесів 

Сутність та особливості «проривного» 

вдосконалення бізнес-процесів. Методи 

«проривного» вдосконалення бізнес-процесів. 

Сутність інжинірингу та реінжинірингу бізнес-

процесів. Процедура реінжинірингу. Переваги і 

недоліки реінжинірингу бізнес-процесів. 

5 

Змістовий модуль 3 Моделювання, аналіз і оптимізація бізнес-процесів 
Тема 7. Моделювання 

бізнес-процесів 

підприємства 

Сутність та підходи до ідентифікації бізнес-

процесів. Способи опису бізнес-процесів. 

Побудова моделі бізнес-процесів та її складові. 

Методології моделювання бізнес-процесів. 

Поняття та сутність CASE-технологій. 

Сімейство методологій IDEF. Методологія 

ARIS. Нотація BPMN. 

4 

Тема 8. Впровадження 

бізнес-процесів 

Планування, етапи та організація впровадження 

бізнес-процесів на підприємстві. Формування 

команди та організаційної структури. 

Регламентація бізнес-процесів. Структура 

регламенту бізнес-процесу. 

4 

Тема 9. Вимірювання і 

аналіз бізнес-процесів 

підприємства 

Сутність збалансованої системи показників 

(BSC), її переваги та недоліки. Структура та 

етапи запровадження BSC.  

Процедура вимірювання бізнес-процесів. 

Ключові показники ефективності діяльності 

(КРІ) та логіка їх формування. Аналіз та 

моніторинг бізнес-процесів. 

4 

Всього  34 

 

7. Теми практичних занять* 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 
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Змістовий модуль 1  

Теорія і практика управління бізнес структурою на основі процесного 

підходу 
Тема 1. Процесний 

підхід в управлінні 

бізнес-структурами 

Сутність функціонального підхходу. Переваги та 

недоліки функціонального підходу. Сутність та 

принципи процесного підходу. Переваги та недоліки 

процесного підходу. Порівняльний аналіз 

функціонального та процесного підходів. Процесно-

функціональний підхід. Процес та ознаки процесу. 

Види процесів в організації. 

2 

Тема 2 Бізнес-процес: 

сутність та 

класифікація 

Підходи до розуміння бізнес-процесу. Властивості, 

риси та характеристики бізнес-процесів. Складові 

елементи бізнес-процесу. Управління бізнес-

процесами. Класифікація бізнес-процесів та 

характеристика їх видв. Модель М. Портера - 

ланцюжок створення цінності. Сутність ланцюжка 

постачання. Сутність моделі SCOR. 

2 

Тема 3. Міжнародні 

стандарти якості та 

їх значення в 

управлінні бізнес-

процесам. 

Стандарт ISO. Сфери застосування. Середовище 

організації. Система менеджменту якості, що 

базується на процесному підході. Принципи 

управління якістю. Управління якістю процесу. 

Управління процесами: етапи, складові. Цикл 

PDCA. Створення додаткової цінності процесу. 

Вимоги до процесів згідно стандартів ISO. 

Структура забезпечення процесу. 

4 

Тема 4. Впровадження 

процесного підходу в 

діяльність бізнес-

структур 

Деталізації та декомпозиція бізнес-процесу. 

Взаємозв’язок процесів бізнес-структур. Зв'язок 

процесів із зовнішніми та внутрішніми процесами. 

Матриці процесів та матриця відповідальності. 

Карта бізнес-процесів. Процедура впровадження 

процесного підходу. Документування процесів, 

етапи та рівні. Склад документації згідно стандартів 

ISO. Опис процесів 

4 

Змістовий модуль 2 Реорганізація системи управління і реінжиніринг 

бізнес-процесів 
Тема 5 Удосконалення 

бізнес-процесів 

підприємства 

Підходи до вдосконалення бізнес-процесів. 

Концепції постійного (безперервного) 

вдосконалення бізнес-процесів. Цикл Шухарта – 

Демінга. Методи безперервного поліпшення 

процесів. Японські методи поліпшення процесів. 

Концепція кайдзен. Модель ділового удосконалення 

EFQM. Метод «бенчмаркинг». Концепція «шість 

сигм». Методи Тагуті. Переваги і недоліки 

постійного вдосконалення процесів. 

5 

Тема 6 Проривне 

удосконалення бізнес-

процесів 

Сутність та особливості «проривного» 

вдосконалення бізнес-процесів. Методи 

«проривного» вдосконалення бізнес-процесів. 

Сутність інжинірингу та реінжинірингу бізнес-

процесів. Процедура реінжинірингу. Переваги і 

недоліки реінжинірингу бізнес-процесів. 

5 

Змістовий модуль 3 Моделювання, аналіз і оптимізація бізнес-процесів 
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Тема 7. Моделювання 

бізнес-процесів 

підприємства 

Сутність та підходи до ідентифікації бізнес-

процесів. Способи опису бізнес-процесів. Побудова 

моделі бізнес-процесів та її складові. Методології 

моделювання бізнес-процесів. Поняття та сутність 

CASE-технологій. Сімейство методологій IDEF. 

Методологія ARIS. Нотація BPMN. 

4 

Тема 8. Впровадження 

бізнес-процесів 

Планування, етапи та організація впровадження 

бізнес-процесів на підприємстві. Формування 

команди та організаційної структури. Регламентація 

бізнес-процесів. Структура регламенту бізнес-

процесу. 

4 

Тема 9. Вимірювання і 

аналіз бізнес-процесів 

підприємства 

Сутність збалансованої системи показників (BSC), її 

переваги та недоліки. Структура та етапи 

запровадження BSC.  

Процедура вимірювання бізнес-процесів. Ключові 

показники ефективності діяльності (КРІ) та логіка їх 

формування. Аналіз та моніторинг бізнес-процесів. 

4 

Всього  34 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування; 

поточне тестування, самостійна робота, презентації, виконання практичних 

завдань та кейсів, доповіді.  

Підсумковий контроль: екзамен (екзаменаційний білет містить одне 

теоретичне питання, одне практичне завдання (кейс) та тестові питання. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 8 - 12 

Змістовий модуль 2 20 8 - 12 

Змістовий модуль 3 30 15 - 15 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розпо

діл 

балів 
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Змістовий модуль 1 20 

Робота на практичному занятті за темою 1 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 2 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 3 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (Moodle) 10 

Змістовий модуль 2 20 

Робота на практичному занятті за темою 4 
(ділова гра, кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 5 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (Moodle) 10 

Змістовий модуль 3 30 

Робота на практичному занятті за темою 6 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 7 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 8 
(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Підготовка доповіді та її презентація 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (Moodle) 10 

Підсумковий контроль – іспит 30 

Теоретичне питання 1 10 

Практичне завдання 1 (кейс) 10 

Тестування  10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балівза всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,диф. заліку для заліку 
90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 
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вивченням дисципліни вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс Бізнес-процеси у підприємництві URL: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2540 

2. Гриненко В. В. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-процеси у підприємництві» 

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність) / В. В. Гриненко; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021 – 

147 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Стандарт ISO 9001-2015 URL: 

https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf 

2. Стандарт ISO 9000-2015 

URL:https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf 

3. Шуляр Р. Формування та розвиток економіко-управлінського 

інструментарію забезпечення бізнес-процесів URL: 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1323/rvshulyardok.pdf 

4. Davenport T.H. Process innovation: reengineering work through information 

technology. Boston, 1993. 337 р.;  

5. Business process URL:https://searchcio.techtarget.com/definition/business-process 

6. Демиденко В.В. Управління бізнес-процесами як складова процесного 

підходу до управління підприємством 

URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517 

7. The Extensive Guide to Business Processes 

URL:https://kissflow.com/workflow/bpm/business-process/ 

8. Колмакова О.М., Смачило В.В., Бондарець М.М. 3.2 Логістика бізнес-

процесів будівельного підприємства для посилення його економічної 

безпеки. Sociocultural and managerial drivers of business development strategy 

implementation in Ukraine: monograph / under the general editorship of Doctor of 

Economics, Professor L.L. Kalinichenko / «Wydawnictwo IVM», 2021. – 292 p. 

ISBN 978-83-958076-1-9 http://econ2016.krasalex.com/wp-

content/uploads/2021/04/Monografia-2021.pdf 

9. Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://inteltech.kiev.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-

upravlinnya-biznesprocesamy-pidpryyemstva 

10. Бізнес-процеси та документообіг [Електроний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.intalev.ua/ua/services/bp/ 

11. Комплексне управління бізнес-процесами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kubp.com.ua 

http://econ2016.krasalex.com/wp-content/uploads/2021/04/Monografia-2021.pdf
http://econ2016.krasalex.com/wp-content/uploads/2021/04/Monografia-2021.pdf
http://www.intalev.ua/ua/services/bp/
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12. ARIS community website [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.ariscommunity.com.  

13. Business Process Model and Notation [Electronic resource]. –Access mode : 

http://www.bpmn.org.  

14. ELMA BPM // [Electronic resource]. – Access mode :http://www.elma-

bpm.ru/product/bpm/modeli_bisnes.html 

15. IDEF, Integration DEFinition methods [Electronic resource]. –Access mode : 

http://www.idef.com.  

16. ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements [Electronic 

resource]. – Access mode 

:http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823 

17. Управління бізнес-процесами на підприємстві» : робоча програма для 

студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня : 

[Електронне видання] / укл. Г. В. Строкович. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2018. – 53 с 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Не потребує спеціального забезпечення 

 


