
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ 
Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про управління 

процесами; формування компетентності щодо ефективного управління процесами 
підприємств різної форми власності на різних етапах життєвого циклу компанії; 
завчасно впорядкувати всі дії взаємодій різних ланок при здійсненні процесу 
управління. 

Дисципліна «Управління процесами» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент і маркетинг», «Основи 
науково-аналітичних досліджень», «Логістика», вона інтегрується з вивченням 
дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Потенціал і розвиток підприємства», «Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність проектування організації управління заключається в 
тому, щоб простежити і розумно регламентувати відносини виконавців при виконанні 
всіх функцій управління. Таку регламентацію досить повної картини організації 
процесу управління дозволить отримати положення про посади. 

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи, форми та особливості управління 
процесами; методи дослідження діяльності процесами; наукові принципи 
формування та організаціії бізнес-процесів; інструментарій розробки бізнес-стратегій 
з урахуванням сучасних технологій та наукових досягнень науки і техніки; технологій 
командоформування для роботи у спільних стратегічних проектах; 
вміти: визначати чинники специфічних ризиків управління процесами, що 
впливають на прийняття управлінських і фінансових рішень; оцінювати ефективність  
проектів та розробку альтернативних управлінських рішень і науково обґрунтовувати 
їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності; розробляти 
інновацйні стратегії ведення нових процесів. 
володіти: методами та навичками управління проектами; сучасними технологіями 
менеджменту та маркетингу; методиками аналізу результатів  у глобальному 
масштабі. 

Зміст навчальної дисципліни: 
МОДЕЛЮВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Поняття бізнес-
процесу. Властивості бізнес-процесу. Бізнес-процес як об’єкт управління. 
Класифікація бізнес-процесів. Роль системи бізнес-процесів підприємства в 
забезпеченні досягнення його цілей. Сутність процесного підходу до управління 
підприємством. Доцільність впровадження процесного управління на підприємстві. 
Цілі і завдання управління бізнес-процесами. Етапи управління бізнес-процесами. 
Підходи до впровадження процесного управління на підприємстві. Планування й 
організація заходів із впровадження бізнес-процесу. Команда з упровадження 
процесного управління. Трансформація організаційної структури при впровадженні 
процесного управління. 
АНАЛІЗ І ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Критичні фактори успіху. 
Оцінка стратегічної значущості бізнес-процесів і пріоритетності їх вдосконалювання 
на основі критичних факторів успіху. Аналіз бізнес-процесів. Інструменти аналізу 
бізнес-процесів. Управління витратами бізнес-процесів.  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


