
   ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ОК -25 (Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»)  
2. Назва: Управління бізнес-процесами  

3. Тип: нормативна  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалавр) 
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: Скрипчук Петро 

Михайлович, д.е.н., професор , професор кафедри менеджменту   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

- розуміти і знати місце облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної та екологічної відповідальності підприємств. 

- розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 

- визначати напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу 

та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм 

власності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 
«Економіка підприємства», «Мікроекономіка».  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Функціональний і процесний підходи в управлінні організаціями. Тема 2. Вимірювання 

показників та інформаційне забезпечення БП на підприємстві. Тема 3. Реінжиніринг  бізнес-

процесів. Тема 4. Моделювання бізнес-процесів. Тема 5. Аналіз і удосконалення бізнес-процесів і 

структури організації . Тема 6. Самооцінка бізнес-процесів. Тема 7. Методи покращання бізнес-

процесів. Тема 8. Інновації та практичні основи постійного удосконалення БП підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / О.Б. Данченко. – К.: 

Університет економіки та права «КРОК», 2017. 238 с. 2. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес 

процесів : Навчальний посібник у схемах і таблицях / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. – Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2009. 80 с. 3. Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес процесів : 

[монографія] / В.С. Пономаренко, С.В. Мінухін, С.В. Знахур. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 244 с. 4.  

Смерічевський С.Ф. Захаров В.О. Управління бізнес-процесам: навч. Посібник/МОН України, 

Донецький державний ун-т управління – 2-ге вид. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. 199 с. 5. Таранюк Л. 

М. Теоретико-метологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу БП промислових 

підприємств. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

Суми – 2015.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методи, 

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, виконання практичних завдань. 

Форма підсумкового контролю - залік. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: OK-25 (Specialty: 071 "Accounting and Taxation") 

2. Title: Business Process Management 

3. Type: normative 

4. Level of higher education: I (bachelor) 

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: Skrypchuk Petro 

Mykhailovych, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the applicant will be able to: 

-understand and know the place of accounting, analytical, control, tax and statistical systems in the 

information support of users of accounting and analytical information in solving problems in the field 

of social, economic and environmental responsibility of enterprises. 

- understand the organizational and economic mechanism of enterprise management and evaluate the 

effectiveness of decision-making using accounting and analytical information. 

- to determine the directions of increasing the efficiency of formation of financial resources, their 

distribution and control of the use at the level of enterprises of different organizational and legal forms 

of ownership. 

10. Forms of organization of classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures with the use of information technology. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: "Management", "Business Economics", 

"Microeconomics". 

12. Course contents: 

Topic 1. Functional and process approaches in the management of organizations. Topic 2. 

Measurement of indicators and information support of BP at the enterprise. Topic 3. Business process 

reengineering. Topic 4. Business process modeling. Topic 5. Analysis and improvement of business 

processes and organizational structure. Topic 6. Self-assessment of business processes. Topic 7. 

Methods of improving business processes. Topic 8. Innovations and practical bases of continuous 

improvement of BP of the enterprise. 

13. Recommended educational publications: 

1. Danchenko OB Practical aspects of business process reengineering / O.B. Danchenko. - Kyiv: 

University of Economics and Law "KROK", 2017. 238 p. 2. Lepeiko TI Reengineering business 

processes: A textbook in diagrams and tables / T.I. Лепейко, А.В. Kotlik. - Kharkiv: Ed. KhNEU, 

2009. 80 p. 3. Ponomarenko VS Theory and practice of business process modeling: [monograph] / V.S. 

Ponomarenko, S.V. Minukhin, S.V. Witchcraft. - H.: Vid. KhNEU, 2013. 244 p. 4. Smerichevsky SF 

Zakharov VO Business Process Management: textbook. Manual / MES of Ukraine, Donetsk State 

University of Management - 2nd ed. - Donetsk: DonSU, 2007. 199 p. 5. Taranyuk LM Theoretical and 

methodological principles of managing the choice of reengineering areas of industrial enterprises. 

Specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises (by type of economic activity) 

Dissertation for the degree of Doctor of Economics. Sumy - 2015.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks. Form of final control - credit. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


