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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Управління бізнес-процесами» є однією з обов’язкових 

професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці бакалаврів спеціальності 

«Менеджмент» та фаховим спрямуванням «Менеджмент та адміністрування». 

У навчальній програмі розглядаються загальні принципи управління 

підприємством; виробнича діяльність підприємства як мережа процесів; 

процесний підхід в управлінні підприємством; моделювання бізнес-процесів; 

методологія бізнес-процесів підприємства.   

Мета дисципліни – сформувати у студентів теоретичні та практичні знання 

та навички з питань управління бізнес-процесами на підприємстві. 

Після вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

 сутність та завдання управління бізнес-процесами; 

 загальні принципи управління бізнес-процесами; 

 теоретичні та методологічні основи в управлінні підприємством на 

базі процесного підходу; 

 інструментарій управління бізнес-процесами на підприємствах; 

 принципи побудови моделей бізнес-процесів;  

уміти: 

 визначити потреби споживачів і проектувати продукти підприємства 

відповідно до них; 

 представляти діяльність організації як мережу бізнес-процесів; 

 визначати входи, виходи окремих процесів, необхідні ресурси; 

 регламентувати та проводити аудит бізнес-процесів; 

 розробляти моделі бізнес-процесів; 

 вимірювати показники бізнес-процесів та ступінь задоволення 

споживачів;  

 впроваджувати на підприємстві систему якості та підвищувати 

ефективність її роботи. 
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Дисципліна «Управління бізнес-процесами» вивчається шляхом 

читання лекцій та проведення семінарських занять. 

На лекціях розглядається теоретичні основи управління бізнес-

процесами, розкривається сутність процесного підходу в управлінні 

підприємством, підвищення його ефективності. 

Набуття та закріплення практичних знань і навиків здійснюється у 

процесі проведення семінарських завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо визначаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, як «Економіка 

підприємства», «Системи технологій», «Операційний менеджмент», 

«Менеджмент», «Основи управління бізнесом». 

Після вивчення дисципліни «Управління бізнес-процесами» студенти 

повинні мати необхідні теоретичні знання для вивчення таких професійно-

орієнтованих дисциплін, як «Стратегічний менеджмент», «Проектний 

менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне управління». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни 

 «УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ»  

 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління бізнес-процесами

1 Загальні принципи управління бізнес-процесами підприємства 

2 Виробнича діяльність підприємства як мережа процесів 

3 Підприємство, його продукція та якість 

 Змістовий модуль ІІ. Процесний підхід до управління діяльністю 

підприємства 

4 Міжнародні стандарти якості та їх значення в управлінні бізнес-

процесами 

5 Управління бізнес-процесами на підприємстві 

 Змістовий модуль ІІІ. Моделювання бізнес-процесів підприємства 

6 Види моделей бізнес-процесів 

7 Методологія моделювання бізнес-процесів підприємства 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ  

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ» 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління бізнес-процесами 

Тема 1. Загальні принципи управління бізнес-процесами підприємства 

Класифікація підприємств. Функції управління підприємством. Система 

управління підприємством. Складові системи управління підприємством. 

Об’єкти управління. Органи управління підприємством. Інформаційна система 

підприємства. Принципи управління підприємством. Критерії якості управління 

організацією. 

Література [1; 4; 6] 

 

Тема 2. Виробнича діяльність підприємства як мережа процесів 

Поняття процесу. Стабільний та нестабільний процеси. Стабільна та 

нестабільна системи. Звичайні та особливі чинники. Способи виявлення 

особливих чинників. Принцип створення карти контролю Шухарта. Основні 

принципи покращення системи. Стабілізація системи. 

Література [1; 3; 5] 

 

Тема 3. Підприємство, його продукція та якість 

Поняття продукту підприємства. Продукт матеріальний та 

нематеріальний. Рівні продукту підприємства. Розширений продукт 

підприємства. Особливості послуг як товару. Особливості надання послуг. 

Якісні та кількісні характеристики послуг. Поняття якості. Вимірювання якості. 

Кількісні та якісні показники продукту. Характеристики якісної послуги. Якість 

у виробництві та обслуговуванні. Сприйняття якості споживачем. Підходи до 

оцінювання якості. Сучасний підхід до оцінювання якості підприємства. 

Література [1;  4;  6] 
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Змістовий модуль ІІ. Процесний підхід до управління діяльністю 

підприємства 

Тема 4. Міжнародні стандарти якості та їх значення в управлінні 

бізнес-процесами 

Міжнародні стандарти якості. Складові системи якості. Процесний 

підхід. Принципи управління якістю. Документація системи якості. Політика 

та цілі у сфері якості. Управління якістю. Процедури системи якості. 

Програма якості. Вимірювання якості.  

Література [1;  2;  6]  

 

Тема 5. Управління бізнес-процесами на підприємстві 

Продукт як результат функціонування та взаємодії  процесів. Ієрархічна 

система управління. Визначення та сутність бізнес-процесів. Класифікація 

бізнес-процесів. Характеристика бізнес-процесів. Взаємодія процесів. 

Виділення процесів. Представлення процесів. Власник процесу. Входи та 

виходи процесу. Ресурси процесу. Керування процесу. Способи представлення 

процесів. Процеси на підприємствах виробничих. Процеси на підприємствах 

сфери послуг. Представлення та аналіз бізнес-процесів.  

Література [1;  4;  6;  12]  

 

 

Змістовий модуль ІІІ. Моделювання бізнес-процесів підприємства 

Тема 6. Види моделей бізнес-процесів 

Вербальні, табличні, математичні, графічні моделі. Види графічних 

моделей. Способи представлення графічних моделей. Стандарти IDEF. Правила 

формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті IDEF0. Правила 

формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті IDEF3. Правила 

формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті DFD. Вимоги до 
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оформлення аркуша моделі бізнес-процесу. Вимоги до ідентифікації об’єктів 

моделей бізнес-процесів. 

Література [1;  3;  4;  6]  

 

Тема 7. Методологія моделювання бізнес-процесів підприємства 

Стандарти підприємства. Обов’язкові та рекомендовані формати 

графічних схем бізнес-процесів. Концепція опису бізнес-процесів 

підприємства. Регламентація бізнес-процесів підприємства. Аудит бізнес-

процесів підприємства. Схема управління бізнес-процесами. Форма для 

збирання інформації щодо операцій бізнес-процесу. Специфікація входів-

виходів бізнес-процесів. Специфікація ресурсів бізнес-процесів. Графічна 

схема бізнес-процесів. Глосарій бізнес-процесів. Перелік документів бізнес-

процесів. Показники бізнес-процесів. Правила формування графічних схем 

бізнес-процесів. Структура опису бізнес-процесів.  

Література [3–5;  7;  9]  
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу й 

активною формою самостійної роботи студентів. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті 

навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Усі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням 

сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання 

без розриву сторінки та із зазначенням посилань на літературні джерела, а 

також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Система управління підприємством. 

2. Звичайні та особливі чинники. 

3. Продукт як результат функціонування та взаємодії  процесів.  

  

Варіант 2 

1. Складові системи управління підприємством.  

2. Способи виявлення особливих чинників.  

3. Ієрархічна система управління.  

 

Варіант 3 

1. Об’єкти управління. 

2. Принцип створення карти контролю Шухарта. 

3. Визначення та сутність бізнес-процесів. 

 

Варіант 4 

1. Органи управління підприємством. 

2. Основні принципи покращення системи. 

3. Класифікація бізнес-процесів.  

 

Варіант 5 

1. Інформаційна система підприємства. 

2. Стабілізація системи. 

3. Характеристика бізнес-процесів. 

 

Варіант 6 

1. Принципи управління підприємством. 

2. Поняття продукту підприємства. 

3. Взаємодія процесів. 
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Варіант 7 

1. Критерії якості управління організацією. 

2. Продукт матеріальний та нематеріальний. 

3. Виділення процесів. 

 

Варіант 8 

1. Поняття процесу. 

2. Рівні продукту підприємства. 

3. Представлення процесів. 

 

Варіант 9 

1. Стабільний та нестабільний процеси. 

2. Розширений продукт підприємства. 

3. Власник процесу. 

Варіант 10 

1. Стабільна та нестабільна системи.  

2. Особливості послуг як товару. 

3. Входи та виходи процесу. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Класифікація підприємств.  

2. Функції управління підприємством.  

3. Система управління підприємством.  

4. Складові системи управління підприємством.  

5. Об’єкти управління.  

6. Органи управління підприємством.  

7. Інформаційна система підприємства.  

8. Принципи управління підприємством.  

9. Критерії якості управління організацією. 

10. Поняття процесу.  

11. Стабільний та нестабільний процеси.  

12. Стабільні та нестабільні системи.  

13. Звичайні та особливі чинники.  

14. Способи виявлення особливих чинників.  

15. Принцип створення карти контролю Шухарта.  

16. Основні принципи покращення системи.  

17. Стабілізація системи. 

18. Поняття продукту підприємства.  

19. Продукт матеріальний та нематеріальний.  

20. Рівні продукту підприємства.  

21. Розширений продукт підприємства.  

22. Особливості послуг як товару.  

23. Особливості надання послуг.  

24. Якісні та кількісні характеристики послуг.  

25. Поняття якості.  

26. Вимірювання якості.  
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27. Кількісні та якісні показники продукту.  

28. Характеристики якісної послуги.  

29. Якість у виробництві та обслуговуванні.  

30. Сприйняття якості споживачем.  

31. Підходи до оцінювання якості.  

32. Сучасний підхід до оцінювання якості підприємства. 

33. Міжнародні стандарти якості.  

34. Складові системи якості.  

35. Процесний підхід.  

36. Принципи управління якістю.  

37. Політика та цілі у сфері якості.  

38. Управління якістю.  

39. Процедури системи якості.  

40. Програма якості.  

41. Вимірювання якості.  

42. Продукт як результат функціонування та взаємодії процесів.  

43. Ієрархічна система управління.  

44. Визначення та сутність бізнес-процесів.  

45. Класифікація бізнес-процесів.  

46. Характеристика бізнес-процесів.  

47. Взаємодія процесів.  

48. Виділення процесів.  

49. Представлення процесів.  

50. Власник процесу.  

51. Входи та виходи процесу.  

52. Ресурси процесу.  

 



 14

53. Керування процесу.  

54. Способи представлення процесів.  

55. Процеси на підприємствах виробничих.  

56. Процеси на підприємствах сфери послуг.  

57. Представлення та аналіз бізнес-процесів.  

58. Вербальні, табличні, математичні, графічні моделі.  

59. Види графічних моделей.  

60. Способи представлення графічних моделей.  

61. Стандарти IDEF.  

62. Правила формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті IDEF0. 

63. Правила формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті IDEF3. 

64. Правила формування графічних схем бізнес-процесів у стандарті DFD. 

65. Вимоги до оформлення аркуша моделі бізнес-процесу.  

66. Вимоги до ідентифікації об’єктів моделей бізнес-процесів. 

67. Стандарти підприємства. Обов’язкові та рекомендовані формати 

графічних схем бізнес-процесів. 

68. Концепція опису бізнес-процесів підприємства.  

69. Регламентація бізнес-процесів підприємства.  

70. Аудит бізнес-процесів підприємства.  

71. Схема управління бізнес-процесами.  

72. Форма для збирання інформації щодо операцій бізнес-процесу. 

73. Методика опису, регламентації та аудиту бізнес-процесів. 

74. Специфікація входів-виходів бізнес-процесів.  

75. Специфікація ресурсів бізнес-процесів.  

76. Графічна схема бізнес-процесів.  

77. Глосарій бізнес-процесів.  

78. Перелік документів бізнес-процесів.  
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79. Показники бізнес-процесів.  

80. Правила формування графічних схем бізнес-процесів.  

81. Структура опису бізнес-процесів. 

82. Матриця відповідностей за виконання операцій бізнес-процесу. 

83. Кінцева мета створення й роботи системи управління якістю. 

84. Роль задокументованих методик у роботі системи управління якістю. 

85. Назвіть «параметри бізнес-процесу». 

86. Правила визначення мережі  процесів в організації. 

87. Документи що входять в опис бізнес-процесів організації. 

88. Ресурси системи управління якістю на підприємстві. 

89. Назвіть принципи управління якістю роботи на підприємстві у 

відповідності за стандартами ISO 9000. 

90. Співвідношення системи управління бізнес-процесами й система 

управління якістю. 
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