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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Базові знання з математики та інформатики шкільної 

програми, бажані знання з економічних дисциплін. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Даний курс формує у майбутніх фахівців знання в області 

управління бізнес - процесами, набуття практичних 

навичок використання сучасних інформаційних 

технологій для розв’язання задач управління різних сфер 

функціонування підприємства. Важливо відмітити, що 

курс "Автоматизація бізнес - процесів компанії" 

теоретично та практично готує майбутніх фахівців з 

таких питань: технологія прийняття управлінських 

рішень, етапи і принципи автоматизації бізнес – процесів 

підприємства, використання засобів автоматизації бізнес-

процесів для моделювання, аналізу, планування, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bXW4yPgAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0002-0684-7072
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action
https://publons.com/researcher/C-1755-2017/


оптимізації та прийняття рішень в управлінні під час 

виконання бізнес-процесу на підприємстві .  

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння 

здобувачами вищої освіти основами планування, 

організації та управління бізнеспроцесами підприємства, 

організації, установи, а саме: складання структурно-

логічних схем бізнес-процесів, освоєння методології, 

технології та засобів управління бізнес-процесами у 

статиці та динаміці з використанням програмного 

забезпечення 

Основними завданнями навчальної дисципліни є 

висвітлення теоретичних основ з питань методології 

управління бізнес-процесами підприємств 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

- знати: основні поняття та спеціальну термінологію з 

управління бізнеспроцесами на підприємстві; методи 

моделювання, статистичного контролю та опису 

бізнеспроцесів підприємства; методи ідентифікації 

проблем функціонування процесів;  

- вміти: впроваджувати процесний підхід; здійснювати 

документування процесів; визначати витрати на 

забезпечення якості процесів; аналізувати стабільність й 

точність, надійність процесів; здійснювати опис 

невизначених бізнес-процесів підприємства; здійснювати 

моніторинг та контроль показників процесів; 

застосовувати статистичний приймальний контроль; 

обирати напрямки усунення проблем; впроваджувати 

коректуруючі та попереджуючі дії; планувати діяльність з 

покращення бізнес-процесів; впроваджувати технології 

покращення бізнес-процесів; здійснювати аналіз та 

контроль якості проекту.  

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Концепція автоматизованої системи та 

загальносистемні механізми. 

Тема 2. Автоматизація розрахункових операцій.  

Тема 3. Автоматизація операцій надходження та 

реалізації запасів.  

Тема 4. Автоматизація обліку податкових зобов’язань та 

кредиту з ПДВ.  

Тема 5. Автоматизація зведеного обліку та звітності. 

Тема 6. Автоматизація електронного документообігу. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модуль 1 

– 30 % семестрової оцінки; модуль 2 – 30% семестрової 

оцінки; залік – 40% семестрової оцінки. 

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 



Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

заліків заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 

формі за погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Навчальний процес потребує використання: комп’ютерних 

систем та мереж, мультимедійного обладнання та 

бібліотечних фондів. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Євдокимова Н.М. Економічне управління 

підприємством [Текст] : навч. посібник / [Н. М. 

Євдокимова, Л. П. Батенко, В. А. Верба та ін.] ; за заг. 

ред. Н. М. Євдокимової ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2011. — 327 с.  

2. Колосов А. М. Економічне управління підприємством 

: навч. посіб. / А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. 

Кучеренко, В. Г. Бикова; за заг. ред. А. М. Колосова –– 

Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені 

Тараса Шевченка», 2015. –– 352 с.  

3. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: навч. 

посіб. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158с. 

Інформаційні ресурси 

4. Автоматизоване управління бізнес-процесами 

підприємства: веб-сайт. 

URL:http://inteltech.kiev.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-

upravlinnya-iznesprocesamypidpryyemstva  

5. Бізнес-процеси та документообіг веб-сайт. URL: 

http://www.intalev.ua/ua/services/bp/  

6. Комплексне управління бізнес-процесами веб-сайт. 

URL: http://www.kubp.com.ua  

7. ARIS community website веб-сайт. URL: Access mode: 

http://www.ariscommunity.com.  

8. Business Process Model and Notation веб-сайт. URL: 

Access mode: http://www.bpmn.org.  

9. ELMA BPM // веб-сайт. URL: Access mode: 

http://www.elmabpm.ru/product/bpm/modeli_bisnes.html  

10. IDEF, Integration DEFinition methods веб-сайт. URL: 

Access mode: http://www.idef.com.  

11. ISO 9001:2000. Quality management systems – 

Requirements веб-сайт. URL: Access mode: 

ttp://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823 

 


