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1 Коротка анотація дисципліни 
 Застосування процесного підходу сприяє покращенню ефективності 

діяльності підприємства завдяки оптимізації всіх бізнес-процесів, що у 

ньому здійснюються; використанню сучасних методів моделювання, 

методів їх опису та статистичного контролю бізнес-процесів, моніторингу 

ключових показників процесів, контролю процесів, аналізу стабільності й 

точності, надійності процесів, своєчасному впровадженню 

коректуруючих та попереджуючих дій, використанню актуальних 

технологій покращення бізнес-процесів. Тому саме ці питання 

розглядаються в дисципліні «Моделювання бізнес-процесів». 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Вивчення навчальної дисципліни є вивчення принципів, методів та 

інструментарію управління бізнес-процесами підприємства шляхом їх 

моделювання, впровадження, проектування, аналізу й удосконалення. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Є викладання даної навчальної дисципліни є формування знань та вмінь 

щодо забезпечення ефективного управління бізнес-процесами на 

підприємстві. 
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4 Результати навчання 
 ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки 

функціонування підприємств в умовах сталого розвитку суспільства. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 

  

5 Кредити ECTS 
 90 годин = 3 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Загальна характеристика 

процесного підходу до управління 

підприємством. 

2 - 10 

Тема 2. Технології моделювання та опис 

бізнес-процесів підприємства.  
2 2 8 

Тема 3. Моніторинг та контроль параметрів 

бізнес-процесів підприємства.  
2 2 8 

Тема 4. Вибір методів аналізу бізнес-

процесів підприємства.  
2 2 8 

Тема 5. Покращення бізнес-процесів 

підприємства.  
2 2 8 

Тема 6. Проектування бізнес-процесів 

підприємства.  
2 2 8 

Тема 7. Управління запасами та 

поставками.  
2 2 8 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Загальна характеристика процесного підходу до управління 

підприємством. 

За розкладом 

2. Технології моделювання та опис бізнес-процесів підприємства.  За розкладом 

3. Моніторинг та контроль параметрів бізнес-процесів підприємства.  За розкладом 

4. Вибір методів аналізу бізнес-процесів підприємства.  За розкладом 

5. Покращення бізнес-процесів підприємства.  За розкладом 



 
6. Проектування бізнес-процесів підприємства.  За розкладом 

7. Управління запасами та поставками.  За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  
Вибіркові  завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Охарактеризуйте передумови і генезис формування функціонального 

підходу до управління підприємством.  

За розкладом 

2. Вкажіть структуру бізнес-процесу, ознаки процесу.  За розкладом 

3. З’ясуйте мету, результативність та ефективність процесу.  За розкладом 

4. Охарактеризуйте стандарт ISO, модель системи менеджменту якості, 

яка заснована на процесному підході.  

За розкладом 

5. Визначте етапи управління процесами.  За розкладом 

6. Цикл Демінга-Шухарта.  За розкладом 

7. Етапи планування процесу.  За розкладом 

8. Додаткова цінність процесу.  За розкладом 

9. Охарактеризуйте процедуру впровадження процесного підходу.  За розкладом 

10. Визначте процес документування процесів.  За розкладом 

11. Здійснить порівняльну характеристику методів моделювання та 

опису бізнес-процесів підприємства.  

За розкладом 

12. Вкажіть переваги та недоліки методів схематизації процесів. За розкладом 

13. Охарактеризуйте методологію створення моделі та її складові.  За розкладом 

14. Вкажіть структуру моделей організації.  За розкладом 

15. Визначте етапи процесу моделювання.  За розкладом 

16. Охарактеризуйте модель SADT.  За розкладом 

17. Розкрийте методологію функціонального моделювання IDEF.  За розкладом 

18. Визначте основні компоненти діаграми потоків.  За розкладом 

19. Опішить модель AS-IS.  За розкладом 

20. Вкажіть ознаки неефективних процесів.  За розкладом 

21. Охарактеризуйте модель TO-BE.  За розкладом 

22. Розкрийте сутність імітаційного моделювання, етапи його 

здійснення.  

За розкладом 

23. Визначте блок-схему процесу прийняття рішень (метод PDPC).  За розкладом 

24. Опішить вплив середовища на процес рішення.  За розкладом 

25. Охарактеризуйте ігрові методи управління процесами в умовах 

невизначеності.  

За розкладом 

26. Здійсніть порівняльний аналіз аналітичного і статистичного методів 

аналізу.  

За розкладом 

27. Охарактеризуйте точність та надійність, стабільність та 

продуктивність, керованість та екологічність процесів.  

За розкладом 

28. Визначте ефективність процесу.  За розкладом 

29. Охарактеризуйте методи статистичного контролю бізнес-процесів.  За розкладом 

30. Опішить методику розрахунку карт для індивідуальних значень та 

ковзних розмахів.  

За розкладом 

31. Охарактеризуйте види аналізу процесу та проблеми, що виникають 

при функціонуванні процесів.  

За розкладом 

32. Вкажіть методи ідентифікації проблем функціонування процесів.  За розкладом 

33. Опішить діаграму Парето, її різновиди.  За розкладом 

34. Визначте етапи вибору варіантів усунення проблеми.  За розкладом 

35. Вкажіть випадки застосування FMEA-аналізу та етапи його 

здійснення.  

За розкладом 

36. Опішить цикл Демінга-Шухарта.  За розкладом 

37. Сутність методу «бенчмаркинг» та генезис його розвитку.  За розкладом 

38. Вкажіть особливості реінжинірингу бізнесу та умов його успіху.  За розкладом 

39. Здійснить порівняльну характеристику удосконалення і 

реінжинірингу бізнесу.  

За розкладом 

40. Вкажіть сутність моделі ділового удосконалення EFQM.  За розкладом 



 
 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 7 семестр так 4-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Списування під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» здійснюється в балах 

відповідно до табл.1. 

Таблиця 1 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КР 

7 7 7 7 7 7 7 11 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т7 – теми занять 
**КР – контрольна робота 
 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: усного опитування студентів на практичних 

заняттях та оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання 

практичних задач; експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання знань студентів 

проводиться у формі заліку. Максимальна кількість балів, яку можна 

отримати на заліку складає 40 балів (див. табл. 2). 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну 

оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 



 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
 

  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

12 Політика дисципліни 
 - курс передбачає роботу в колективі, 

- середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим 



 
відпрацюванням заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування 

тощо), навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під 

час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: 

навч. посіб. / П.Г.Банщиков [та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". − К.: КНЕУ, 2010. − 283 с.  

2. Мельниченко С.В. Управління бізнес-процесами в туризмі: 

монографія / С.В.Мельниченко, К.А.Шеєнкова; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. − Київ: КНТЕУ, 2015. − 263 с.  

3. Хаммер М. Реінжинірінг корпорации: Манифест революции в 

бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ. Ю. Е. 

Корнилович. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287с. 

4. Ареф’єва О. В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, 

формування, конкурентноспроможність: [монографія] / 

О.В.Ареф’єва, Т.В.Луцька; Європейський ун-т. – К.: Вид. 

Європейського ун-ту, 2009. – 96 с.  

5. Кизим М.О. Збалансована система показників: [монографія] / 

М.О.Кизим, А. А.Пилипенко, В.А.Зінченко. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. 

– 192 с.  

6. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. посібн. у схемах і 

таблицях / Т.І. Лепейко, А.В.Котлик. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 80 с.  



 
7. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія / 

Л.Г.Шемаєва, К.С.Безгін, К.Г.Наумік, В.В.Ушкальов. – Х.: ХНЕУ, 

2009. – 239 с.  

8. Черемных С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: 

практикум / С.В.Черемных, И.О.Семенов, В.С.Ручкин. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 192 с.  

9. Handbook of research on business process modeling / Ed. by Jorge 

Cardoso and Wil van der Aalst. – Hershey PA, London: Information 

Science Reference, 2009. – 607 (XXV) p.  

10. Six Sigma + Lean Toolset: Executing Improvement Projects Successfully 

/ Ed. by Stephan Lunau; Translated by Astrid Schmitz. – Berlin : Springer-
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) 

і тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


