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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
напряму підготовки 242
«Туризм»
осінній
5
150
1
39
15
96
3,6
5
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування комплексу теоретичних знань і прикладних
навичок щодо забезпечення ефективного управління бізнес-процесів
підприємств в туризмі.
Завдання: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх
для інтегрованого управління бізнес-процесами підприємств в туризмі.
Предмет: управління бізнес-процесами підприємств індустрії туризму.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність процесного підходу до управління підприємством
Тема 2. Бізнес-процеси підприємства: поняття, сутність та класифікація
Тема 3. Управління системою бізнес-процесів підприємства
Тема 4. Моделювання бізнес-процесів туристичного підприємства
Тема 5. Аналіз бізнес-процесів туристичного підприємства
Тема 6. Реінжиніринг бізнес-процесів туристичного підприємства
Тема 7. Оптимізація бізнес-процесів туристичного підприємства
Тема 8. Оптимізація організаційної структури управління на
основі
управління бізнес-процесами
Тема 9. Інформаційні технології підтримки бізнес-моделювання в
туристичному бізнесі

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління бізнес-процесами
підприємства
Тема 1. Сутність процесного
11
2
1
8
підходу
до
управління
підприємством
Тема
2.
Бізнес-процеси
13
4
1
8
підприємства: поняття, сутність та
класифікація
Тема 3. Управління системою
18
4
2
12
бізнес-процесів підприємства
Разом за змістовим модулем 1
42
10
4
28
Змістовий модуль 2. Інструментарій та технології реінжинірингу бізнеспроцесів на туристичному підприємстві
Тема 4. Моделювання бізнес22
6
2
14
процесів
туристичного
підприємства
Тема 5. Аналіз бізнес-процесів
22
6
2
14
туристичного підприємства
Тема 6. Реінжиніринг бізнес20
6
2
12
процесів
туристичного
підприємства
Тема 7. Оптимізація
бізнес18
4
2
12
процесів
туристичного
підприємства
Тема 8. Оптимізація організаційної
14
4
2
8
структури управління на основі
управління бізнес-процесами
Тема 9. Інформаційні технології
12
3
1
8
підтримки бізнес-моделювання в
туристичному бізнесі
Разом за змістовим модулем 2
108
29
11
68
Усього годин
150
39
15
96

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідей
Процесний підхід щодо управління підприємством
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Управління системою бізнес-процесів підприємства
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Моделювання бізнес-процесів туристичного підприємства
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Кількість
годин
2
2
2
2

Аналіз бізнес-процесів туристичного підприємства
5
6
7

8
Разом

1.
2.
3.

Семінар з виконанням практичних задач

Реінжиніринг бізнес-процесів туристичного підприємства
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Оптимізація бізнес-процесів туристичного підприємства
Семінар-дискусія
Оптимізація організаційної структури управління на основі
управління бізнес-процесами
Семінар-розгорнута бесіда
Інформаційні технології підтримки бізнес-моделювання в
туристичному бізнесі

2
2
2

1

15

5. Індивідуальні завдання
Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

5.

Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Кількість
Вид та тема
годин
Зміст самостійної роботи
Засоби
семінарських занять
самостійної
діагностики
роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління бізнес-процесами підприємства
Семінар запитань і
відповідей.
Процесний підхід
щодо управління
підприємством

Семінар з
виконанням
з виконанням
практичних задач
Управління системою
бізнес-процесів
підприємства

1. Опрацювання конспекту лекцій та

16

12

рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
особливості
функціонального
та
процесного підходів до управління
підприємством; роль системи бізнеспроцесів підприємства в забезпеченні
досягнення його цілей; зміст і основні
параметри
бізнес-процесів;
класифікація бізнес процесів; основні
властивості бізнес-процесів.
Джерела: [1-3, 5-10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:

сутність та напрями управління
бізнес-процесами
підприємства;
основні
методи
процесного
управління;
модель
циклу
управління
бізнес-процесами;
процесне управління в контексті
систем міжнародних стандартів ISO
та менеджменту якості.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Джерела: [1-3, 5-7, 10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до розгляду ситуаційних
завдань
щодо
ідентифікації
та
управління
бізнес-процесами
підприємства.
28
Разом змістовий
модуль 1
Змістовий модуль 2. Інструментарій та технології реінжинірингу бізнес-процесів на
туристичному підприємстві
Семінар з
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Тестування,
виконанням
рекомендованої
літератури
для фронтальне та
обговорення теоретичних питань: індивідуальне
з виконанням
особливості
управління
та
опитування,
практичних задач
моделювання
бізнес-процесів
розв’язання
Моделювання бізнестуристичних підприємств; методи
ситуаційних
процесів
14
опису бізнес-процесів; сутність, цілі і
завдань
туристичного
принципи
моделювання
бізнес
–
підприємства
процесів; методологія моделювання
бізнес-процесів;
бізнес-модель
підприємства.
Джерела: [1-3, 5-7, 10, 15]
2. Самотестування.

Вид та тема
семінарських занять

Семінар з
виконанням
з виконанням
практичних задач
Аналіз бізнеспроцесів
туристичного
підприємства

Семінар
з виконанням
практичних задач
Реінжиніринг бізнеспроцесів
туристичного
підприємства

Семінар
з виконанням
практичних задач
Оптимізація бізнеспроцесів
туристичного
підприємства

Кількість
годин
самостійної
роботи

14

12

12

Семінар-дискусія
Оптимізація
організаційної
структури управління

на основі
управління бізнеспроцесами

8

Зміст самостійної роботи
3. Підготовка до розгляду ситуаційних
завдань
щодо
ідентифікації
та
моделювання
бізнес-процесів в
туризмі.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
Вибір пріоритетних бізнес-процесів
для оптимізації; ключові показники
бізнес-процесів
туристичного
підприємства; класифікація методів
аналізу бізнес-процесів
Джерела: [2-3, 5-7, 10, 12-13, 15]
2. Самотестування.
3. Підготовка
до
розгляду
ситуаційних та розрахункових завдань
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
сутність, цілі та види реінжинірингу
бізнес процесів; етапи проведення
бізнес-реінжинірингу; базові принципи
РБП; умови успішного реінжинірингу
та фактори ризику; типові помилки
при проведенні реінжинірингу.
Джерела: [2-10, 15-16]
2. Самотестування.
3. Підготовка до розгляду
запропонованих ситуаційних завдань
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
оптимізація бізнес-процесів: суть,
принципи
та
критерії;
методи
оптимізації бізнес-процесів; технології
постійного удосконалення.
Джерела: [2-10, 11, 15, 16]
2. Самотестування.
3. Підготовка до розгляду ситуаційних
завдань щодо оптимізації бізнеспроцесів в туризмі.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
еволюція організаційних структур
управління; діагностика організаційної
структури
та
організаційний
інжиніринг;
перепроектування
організаційної
структури
та
впровадження системи управління
бізнес-процесами.
Джерела: [2-3, 5-7, 10]
2. Самотестування

Засоби
діагностики

Тестування,
вирішення
ситуаційних
завдань

Фронтальне та
індивідуальне
опитування
розв’язання
ситуаційних
завдань та задач

Тестування,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування
понятійний
диктант

Вид та тема
семінарських занять
Семінар –
розгорнута бесіда.
Інформаційні
технології підтримки
бізнес-моделювання в
туристичному бізнесі

Разом змістовий
модуль 2
Разом

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та

8

68
96

рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
корпоративні ІТ системи; програмні
продукти підтримки моделювання та
управління
бізнес-процесами
в
туристичному бізнесі.
Джерела: [2-3, 5-7, 10, 14]
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Засоби
діагностики
Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
Поглиблені
знання
щодо
теоретичних
та
прикладних
засади процесного підходу до
управління
Поглиблені
знання
сутності
бізнес-процесів
туристичних
підприємств.
Знання
головних
принципів
управління
бізнес-процесів
туристичних підприємств.
Здатність
ідентифікувати
та
аналізувати
бізнес-процеси
туристичного підприємства
Здатність моделювати
бізнеспроцеси
туристичних
підприємств
Володіти навичками проведення
реінжинірингу та оптимізації
бізнес-процесів
туристичного
підприємства
Оцінювати ефективність бізнеспроцесів за допомогою адекватно
сформованої системи показників
Здатність
моделювати
оптимальну
організаційну
структуру
управління підприємством
Володіти формами та методами
ефективного
спілкування
в
туристській діяльності
Здатність
використовувати
сучасні
технічні
засоби,
інформаційно-комунікаційнї
технології, прикладне програмне
забезпечення
туристичної
діяльності
у
професійній
діяльності

Загальні
2 3 4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
6
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним
переліком літератури).

9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Вид роботи/бали
Обговорення Індивідуальне
теоретичних
завдання
питань теми

ПМК

Сума
балів

Змістовий модуль 1
Тема 1.

4

Тема 2.
Разом за
змістовий
модуль 1

4

4

8

5

3

12

8

5

7

Тема 3.

4

Змістовий модуль 2
6
3

13

Тема 4.

4

7

11

Тема 5.

6

Тема 6.

4

Тема 7.

4

30

3

9

6

10
4

Тема 8.
Разом за
змістовий
модуль 2
Усього

10

16

25

24

30

8

3

6

13

6

10

70

6

20

100

20

9

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
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