
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Реінжиніринг бізнес-процесів. 
3. Тип: вибірковий.  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  
8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• застосовувати технології бізнес-реінжинірингу в реорганізації компанії, що потребує зміни 

організаційної структури; 
• виявляти бізнес-процеси організації; 
• застосовувати сучасні методології для моделювання бізнес-процесів компанії; 
• аналізувати показники ефективності бізнес-процесів (з використанням методу функціонально-

вартісного аналізу); 
• планувати послідовність дій з проведення реінжинірингу бізнес-процесів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 
технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 
досліджень, Економіка праці, Менеджмент. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Сутність процесного підходу до управління підприємством. Тема 2. Бізнес-
процес як базова категорія реінжинірингу. Тема 3. Моделювання та оцінка бізнес-процесів 
підприємства. Тема 4. Підходи до поліпшення бізнес-процесів підприємства. Тема 5. Сутність 
реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Тема 6. Визначення бізнес-процесів, які потребують 
реінжинірингу. Тема 7. Технологія реалізації реінжинірингу бізнес-процесів. Тема 8. Інструментальні 
засоби реінжинірингу бізнес-процесів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Польшаков В.І. Реінжиніринг бізнес-процесів. Монографія / В. І. Польшаков, О. Б. Данченко, І. В. 
Польшаков – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 240 с. 
2. Лепейко Т.І. Реінжиніринг  бізнес-процесів.  Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях / 
Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. – Харків:ХНЕУ, 2009. –80 с. 
3. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О. В. 
Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 195 с. 
4. Реинжиниринг бизнес-процесов. Полный курс МВА : учебник / [Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. 
В. Ильдеменов, А.  Д. Киселев]. – М. : Эксмо, 2005. – 592 с. 
5. Пономаренко В. С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід / 
Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Беседовський О.М. – Харків : вид. ХНЕУ, 2005. – 240 с. 
6. Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонентная методология / Ю. Ф. Тельнов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Финансы  и статистика, 2005. – 318 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Business Process Reengineering. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 
6. Semester when the discipline is studied: 8. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 
technical sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 
• apply business reengineering technologies in the reorganization of a company that needs to change its 

organizational structure; 
• identify the business processes of the organization; 
• apply modern methodologies to model the business processes of the company; 
• analyze the performance of business processes (using the method of functional cost analysis); 
• plan the sequence of business process reengineering actions. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 
Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 
Research, Economics of Labor, Management. 
12. Course contents: Theme 1. The essence of the process approach to enterprise management. Theme 2. 
Business process as the basic category of reengineering. Theme 3. Modeling and evaluation of business 
processes of the enterprise. Theme 4. Approaches to improving the enterprise business processes. Theme 5. 
The essence of reengineering of business processes of the enterprise. Theme 6. Identifying business 
processes that need reengineering. Theme 7. Technology of implementation of business process 
reengineering. Theme 8. Business process reengineering tools. 
13. Recommended educational editions:  
1. Polʹshakov V.I. Reinzhynirynh biznes-protsesiv. Monohrafiya / V. I. Polʹshakov, O. B. Danchenko, I. V. 
Polʹshakov – K. : Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 2011. – 240 s. 
2. Lepeyko T.I. Reinzhynirynh  biznes-protsesiv.  Navchalʹno-praktychnyy posibnyk u skhemakh i 
tablytsyakh / T.I. Lepeyko, A.V. Kotlyk. – Kharkiv:KHNEU, 2009. –80 s. 
3. Vynohradova O. V. Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti : monohrafiya / O. V. 
Vynohradova. – Donetsʹk : DonDUET, 2005. – 195 s. 
4. Reynzhynyrynh byznes-protsesov. Polnyy kurs MVA : uchebnyk / [N. M. Abdykeev, T. P. Danʹko, S. V. 
Ylʹdemenov, A.  D. Kyselev]. – M. : Éksmo, 2005. – 592 s. 
5. Ponomarenko V. S. Mekhanizm pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ na pidpryyemstvi: protsesnyy pidkhid 
/ Ponomarenko V.S., Minukhin S.V., Besedovsʹkyy O.M. – Kharkiv : vyd. KHNEU, 2005. – 240 s. 
6. Telʹnov YU. F. Reynzhynyrynh byznes-protsessov: komponentnaya metodolohyya / YU. F. Telʹnov. – 2-e 
yzd., pererab. y dop. – M. : Fynansy  y statystyka, 2005. – 318 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 
scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


