
 
 



 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показника  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів  – 4  

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  
(шифр і найменування) 

 

 

Спеціальність 

073 "Менеджмент" 
(код і найменування) 

 

 

Освітня програма 

«Менеджмент» 
 (найменування) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Вибіркова  

Кількість модулів – 2 Навчальний рік 

Кількість змістовних 

модулів – 2 
2020/2021 

Індивідуальне 

завдання РГР 

"Моделювання бізнес-

процесів" 
                  (назва) 

Семестр 

2-й 

Загальна кількість 

годин –  32/120 
Лекції

*
 

16 годин 

Кількість тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Практичні, 

семінарські
*
 

16 годин 

Лабораторні
*
 

___ годин 

Самостійна робота 

88 годин  

Вид контролю 

модульний контроль, 

іспит  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 32/88 
*
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину 

залежно від розкладу занять. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення методів, які дозволяють аналітично досліджувати бізнес-

процеси в організації, проводити моделювання бізнес-процесів. 

Завдання: вивчення теоретичних засад, методів реінжинірингу бізнес-

процесів, принципів моделювання бізнес-процесів та реалізації їх на практиці. 



 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких компетентностей: 

 ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні;  

 ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 

та міжнародних стандартів;  

 СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти 

і реалізовувати відповідні  стратегії та плани;  

 СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість;  

 СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  

 СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком;  

 СК11. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати 

моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту із використанням 

математичних методів і інформаційних технологій; 

 СК14 Вміти підготувати і провести експеримент, обробити результати 

досліджень і оформити їх у вигляді наукового звіту, статей в науково-

економічний збірник, патентів. 

Програмні результати навчання:  

 РН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 

їх вирішення; 

 РН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

 РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації  управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні  міркування та соціальну 

відповідальність; 

 РН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

 РН14. Вміти моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, 

застосовуючи математичні методи та інформаційні технології; 

 РН15 – вміти визначати шляхи економії загальних витрат 

матеріальних, фінансових, трудових ресурсів впродовж усього логістичного 

ланцюга та оцінювати його ефективність. 

Міждисциплінарні зв’язки: основи управління проектами, 

інструментальні методи в управлінні проектами та програмами, інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією. 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів. 

Тема 1. Вступ до реінжинірингу бізнес-процесів. 

Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце дисципліни в навчальному 

плані. Структура курсу. Визначення. Особливості реінжинірингу бізнес-

процесів (РБП). Фактори ініціації. Етапи РБП.  

Тема 2. Бізнес-процеси. 

Бізнес-процеси. Реорганізація бізнес-процесів. Процесне управління. 

Проблеми функціонального управління. 

Тема 3. Класифікація процесів.  
Класифікація процесів. Критерії класифікації.  

Тема 4. Типовий проект реінжинірингу бізнес-процесів.  

Типовий проект РБП. Календарне планування проекту. Підготовчий етап 

проекту. Вимоги до організації проекту. Зміст етапів типового проекту РБП. 

Ресурси проекту. 

Модульний контроль 

 

Змістовний модуль №2. Моделювання бізнес-процесів. 

Тема 5. Підготовчий етап реінжинірингу бізнес-процесів. 

Початковий етап РБП. Визначення РБП. Інструменти інтерпретації 

вимірювань. Матриця показників. Методика  визначення існуючих БП. 

Адекватність моделей. Ефективність БП. 

Тема 6. Моделювання бізнес-процесів 

Класифікація моделей. Інструментарій побудови моделей. IDEF 0. IDEF 3. 

DFD. Інструменти оцінки вартості проекту. АВС аналіз. UDP. SwimLane. 

Імітаційне моделювання. 

Тема 7. Моделювання процесів AS-IS, TO-BE.  

Моделювання процесів AS-IS, TO-BE. Принципи реорганізації БП. 

Реструктуризація. Ієрархія задач реструктуризації. Модель реалізації процесу 

реструктуризації. 

Тема 8. Реструктуризація. Реорганізація.  

Реструктуризація. Реорганізація. Впровадження нових процесів. 

Оптимізація існуючих процесів. 

Модульний контроль 

 

Модуль 2. 

Індивідуальне завдання РГР "Моделювання бізнес-процесів". 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістовного модуля і тем 

Кількість годин 

Усього  У тому числі 

л п лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів. 

Тема 1. Вступ до реінжинірингу 

бізнес-процесів. 

10 2 - - 8 

Тема 2. Бізнес-процеси. 13 1 2 - 10 

Тема 3. Класифікація процесів.  15 1 4 - 10 

Тема 4. Типовий проект РБП.  14 2 2 - 10 

Модульний контроль 2 2 - - - 

Разом за змістовним модулем 1 54 8 8 - 38 

Змістовний модуль 2. Моделювання бізнес-процесів. 

Тема 5. Підготовчий етап 

реінжинірингу бізнес-процесів.  

14 2 2 - 10 

Тема 6. Моделювання бізнес-

процесів. 

14 2 2 - 10 

Тема 7. Моделювання процесів 

AS-IS, TO-BE.  

13 1 2 - 10 

Тема 8. Реструктуризація. 

Реорганізація.  

13 1 2 - 10 

Модульний контроль 2 2 - - - 

Разом за змістовним модулем 2 56 8 8  40 

Усього годин  110 16 16  78 

Модуль 2 

Індивідуальне завдання 10 - - - 10 

Контрольний захід      

Усього годин 120 16 16 - 88 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом  

 



 

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Програмне забезпечення з моделювання бізнес-процесів. 

Розробка контекстної діаграми. Визначення мети, автора, 

точки зору (1 рівень). 

2 

2 Побудова діаграми декомпозиції А0 (2 рівень). Побудова 

діаграм декомпозиції А1 для всіх вузлів діаграми (3 рівень). 

4 

3 Створення FEO-діаграми, діаграми вузлів 2 

4 АВС-аналіз. Визначення центрів витрат 2 

5 Визначити UDP 2 

6 Побудова IDEF3 діаграми. Побудова DFD діаграми 2 

7 Побудова організаційної діаграми, діаграми SwimLane 2 

 Разом 16 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Види організаційних структур (тема 1, 2). 6 

2 Види управління (тема 1, 2). 6 

3 Взаємозв’язок між основними та допоміжними процесами 

(тема 2). 

6 

4 Методи аналіз процесів (тема 3). 10 

5 Методи документування змін (тема 4). 10 

6 Методи аналізу моделей (тема 5). 10 

7 Види стандартів моделювання (тема 6). 10 

8 SADTмоделювання (тема 7). 10 

9 Організаційний реінжиніринг. Програмне забезпечення Біг-

України (тема 8). 

10 

10 Індивідуальне завдання 10 

 Разом  88 

 



 

 

9. Індивідуальні завдання 

Виконання розрахунково-графічної роботи «Моделювання бізнес-

процесів»: 

1. Розробка контекстної діаграми. Визначення мети, автора, точки зору (1 

рівень). 

2. Побудова діаграми декомпозиції А0 (2 рівень). 

3. Побудова діаграм декомпозиції А1 для всіх вузлів діаграми (3 рівень). 

4. Створення FEO-діаграми, діаграми вузлів. 

5. АВС-аналіз. Визначення центрів витрат.  

6. Визначити UDP. 

7. Побудова IDEF3 діаграми. 

8. Побудова DFD діаграми. 

9. Побудова організаційної діаграми, діаграми SwimLane. 

 

10. Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні методи навчання. 

11. Методи контролю 

Контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних 

навичок студентів має системний характер, базується на принципі наскрізного 

контролю, який дозволяє забезпечити взаємозв’язок між усіма видами 

навчального процесу: лекції, практичні, самостійна та індивідуальна робота 

студента, поточний контроль, іспит.  

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів 

поточного контролю, письмового модульного контролю, підсумкового 

контролю у вигляді письмового іспиту. 

 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії 

оцінювання)  
 

Складові навчальної 

роботи 

Бали за одне 

заняття 

(завдання) 

Кількість 

занять 

(завдань) 

Сумарна 

кількість балів 

Змістовний модуль 1 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...4 4 0...16 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...4 4 0...16 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Виконання і захист РГР  0…18 1 0…18 

Усього за семестр 0…100 



 

 

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від 

балів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту. Під час складання 

семестрового іспиту студент має можливість отримати максимум 100 балів. 

Білет для іспиту складається з двох теоретичних запитань та практичного 

завдання. За повну правильну відповідь на теоретичні запитання студент 

отримує по 30 балів, за повну правильну відповідь на практичне завдання – 40 

балів. 

 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

- принципи проведення реінжинірингу бізнес-процесів; 

- принципи використання процесного підходу; 

- принципи структурного аналізу процесів; 

- принципи управління змінами; 

- основні стандарти та моделі; 

- принципи розробки документації. 

Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:  

- застосовувати інформаційні технології при реінжинірингу бізнес-

процесів; 

-  проводити аналіз системи; 

-  створювати карти процесів; 

- розробляти моделі системи; 

- проводити аналіз моделей; 

- розробляти рекомендації щодо подальших змін; 

- розробляти проектну документацію. 

 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та 

захистити всі практичні роботи та розрахункову-графічну роботу. Вміти 

самостійно давати характеристику бізнес-процесам організації, здійснювати 

класифікацію бізнес-процесів, проводити моделювання. 

Добре (75 - 89). Твердо знать мінімум знань, виконати усі завдання. 

Показати вміння виконувати та захищати всі практичні роботи в обумовлений 

викладачем строк з обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у 

роботах. Вміти проводити діагностику підприємства та здійснювати 

моделювання бізнес-процесів компанії на високому рівні, розробляти проект 

реінжинірингу бізнес-процесів.  

Відмінно (90 - 100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». 

Досконально знати всі теми та уміти застосовувати одержанні знання. 



 

 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

13. Методичне забезпечення 

   1.  Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. посіб. до лаб. практикуму / 

І. О. Гончар, Н. В. Доценко, О. І. Шостак; М-во освіти і науки України, Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків : Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2016. - 54 с . - 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/  

2. Електронний ресурс, на якому розміщено навчально-методичний комплекс 

дисципліни: http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/_Reinzhiniring.pdf 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: 

підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередніченко.  – 

К.: Університет економіки та права «КРОК», Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ», 2012. – 708 с. 

2. Репин В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
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