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1. Загальна інформація 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Реінжиніринг» здобувач вищої освіти отримує 

наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності /051 «Економіка» СВО «Магістр»/ та освітньо-професійній 

програмі «Економіка підприємства». 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК5. Здатність працювати у команді. 

ЗК9*. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських 

рішень.  

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання.  

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень.  

СК15* Здатність до оволодіння навичками самостійного опанування новими знаннями, 

використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

ПРН17*. Генерувати нові методи і технології навчання та передачі досвіду зацікавленим особам 

 

Навчальна дисципліна викладається у першому семестрі  денна ф. навчання; першому 

семестрі  заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього 
лекці

ї 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

всьог

о 

лекці

ї 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 30 16  14 12 6 - 6 

Самостійна робота, годин 60 78 

Форма підсумкового кон-

тролю 
диф. залік диф. залік 

Розклад занять  

 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
mailto:maglana1@meta.ua
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/051m-ep2020.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/051m-ep2020.pdf
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Реінжиніринг» є однією з управлінських дисциплін економічного циклу, 

що вивчає принципи та засоби системної реорганізації матеріальних, фінансових та 

інформаційних потоків і спрямована на спрощення організаційної структури і підвищення 

якості обслуговування споживачів. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Реінжиніринг» є викладання навчальної 

дисципліни «Реінжиніринг» є формування у студентів комплексу теоретичних знань щодо 

реінжинірингу бізнес-процесів, методики його здійснення, ролі інформаційних технологій у 

процесі реінжинірингу, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів 

до реінжинірингу бізнес-процесів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Реінжиніринг» є: вивчення 

концептуальних основ формування бізнес-процесів, основних принципів реінжинірингу, 

розробки послідовності етапів реінжинірингу, удосконалення бізнес-процесів підприємств 

харчової промисловості. 

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні теоретичні та методичні питання реінжинірингу; методи і принципи 

реінжинірингу; концептуальні основи застосування технології реінжинірингу бізнес-процесів 

на підприємстві. 

 

вміти: визначати і характеризувати бізнес-процеси підприємства; планувати 

послідовність дій по здійсненню реінжинірингу бізнес-процесів; та удосконалювати бізнес-

процеси підприємств харчової промисловості. 

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової 

літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

   5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

            7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 
 

 Викладач  _______________ Самофатова В.А. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри _______________   Павлов О.І. 
                  підпис 
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