
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  

 

Мета курсу – забезпечення достатнього рівня компетенцій майбутніх 
спеціалістів у фундаментальному переосмисленні та радикальному 
перепроектуванні бізнес-процесів для досягнення конкретних покращень в 
основних показниках діяльності підприємства.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Управління 
проектами», Управління інформаційними зв’язками на підприємстві, Теорія 
управління, Економіко-математичне моделювання, Менеджмент, Маркетинг 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: цілісне та системне моделювання і реорганізація 
матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, спрямоване на ефективне 
бізнес-планування; застосування спрощення організаційної структури; вміння 
перерозподілу та мінімізації використання різних ресурсів. 

Програмні результати навчання: 
знати: існуючі інженерні методи та сучасні програмні інструментальні засоби 
моделювання бізнес-процесів; визначення оптимальної послідовності виконання 
функцій, що приводять до скорочення тривалості циклу виготовлення та 
продажу товарів і послуг, обслуговування клієнтів, наслідком чого служить 
підвищення обігу капіталу та ріст усіх економічних показників фірми; 
принципи використання ресурсів в різноманітних бізнес-процесах, в результаті 
якої мінімізуються витрати виробництва та забезпечується оптимальне 
поєднання різних видів діяльності; 
вміти: будувати адаптивні бізнес-процеси, націлені на швидку адаптацію до 
змін потреб споживачів продукції, виробничих технологій, поведінки 
конкурентів на ринку і, як наслідок, підвищення якості обслуговування клієнтів 
в умовах динамічності зовнішнього середовища; визначати раціональні схеми 
взаємодії з партнерами та клієнтами і, як наслідок, підвищувати рівень 
прибутків та оптимізації фінансових потоків;  
володіти: прийомами скорочення термінів реалізації потреб клієнтів, 
підвищення якості їх обслуговування; знаннями з неперервного покращення 
бізнес-процесів шляхом їх адаптації до постійних змін зовнішнього середовища.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ.  Сутність і 
принципи реінжинірингу бізнес-процесів. Організаційна структура 
підприємства на основі управління бізнес-процесами. Використання 
інформаційних технологій в реінжинірингу бізнес-процесів. Бізнес-процес: 
основні поняття, сутність. Принципи якості Е. Демінга. Розвиток поглядів на 
поліпшення бізнес-процесів. Японська парадигма поліпшення бізнес-процесів. 
Методика швидкого аналізу рішення (FAST). Бечмаркінг процесу. 



Перепроектування процесу (концентроване поліпшення). Реінжиніринг процесу. 
Сучасні підходи до поліпшення бізнес-процесів. Організація робіт з 
реінжинірингу бізнес-процесів. Склад і функції команд реінжинірингу бізнес-
процесів. Основні принципи та їх застосування. Методи удосконалення 
процесів. Класифікація бізнес-процесів в організації. Правила виділення 
процесів в організації. 
МЕТОДОЛОГІЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Методології 
моделювання бізнес-процесів. Роль інформаційної технології в реінжинірингу. 
Принцип Парето (АВС-аналіз) в реінжинірингу та оптимізації. Формальний 
апарат технології проектування систем. Обґрунтування вибору методології 
моделювання бізнес-процесів. Організація РБП. Методи та інструментальні 
засоби реінжинірингу бізнес-процесів. Збалансована система показників. 
Методи експертного оцінювання доцільності РБП. Сутність методології 
функціонального моделювання бізнес-процесів (SADT-методології). Сутність 
об'єктно-орієнтованої методології моделювання бізнес-процесів. Сутність 
вартісного аналізу функцій. Основне призначення вартісного аналізу функцій.. 
Сутність методів імітаційного моделювання бізнес-процесів. Функціональні 
можливості ReThink. Особливості конструювання імітаційної моделі. 
Проектний цикл. Функції і підсистеми управління проектами. Цілі і зміст 
контролю проекту. Модель прецедентів використання (П-модель). Об'єктна 
модель (О-модель). В-модель – модель взаємодії об'єктів. Методика побудови 
моделі існуючого бізнесу. Застосування реінжинірингу бізнес-процесів в 
сучасних умовах.  
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Бізнес-моделі підприємства. 
Бізнес: сильні та слабкі сторони. Ринок: можливості та проблеми. Складові 
частини бізнес-плану. Продукція (послуги) та їх маркетинговий комплекс. Люди – 
їх навички та професійні недоліки. Виробничі фонди. Фінансовий стан, прибуток, 
баланс, можливість брати кредити. Визначення затрат, фінансових потреб, 
стратегії діяльності і концепції розвитку. Оцінка ризику і конкуренції. 
Ціноутворення. Розрахунок ціни за методом "середні витрати плюс прибуток". 
Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості. Встановлення ціни на основі 
забезпечення цільового прибутку. Встановлення ціни на основі відчуття цінності 
товару. Встановлення ціни на рівні поточних цін. Методи стимулювання продаж. 
Організація післяпродажного обслуговування. Організація та управління. 
Технологічна схема та організація процесів контролю якості. Трудові ресурси. 
Форми власності. Правовий статус організації. Патенти і права власності. 
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Прогноз обсягів 
реалізації. Баланс грошових витрат і надходжень. Прогноз грошових потоків. 
Прогноз балансу активів та пасивів на початок та кінець кожного з періодів. Точка 
беззбитковості. Ціновий контроль. Аналіз фінансового стану підприємства. 
Визначення потреби у інвестиційних коштах. Визначення джерел отримання 
інвестиційних коштів. Визначення вартості власного та позичкового капіталу. 



Період окупності інвестицій.  Ринковий ризик. Аналіз ризиків, їх оцінка. 
Розробка шляхів мінімізації та уникнення ризиків. Припущення, їх оцінка. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
135 годин, у тому числі 30 годин аудиторних занять і 105 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


