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Силабус навчальної дисципліни 

«РЕІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

Галузь знань:     07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:   072 «Фінанси, банківська  справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма:     Фінанси і кредит 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування 

фінансових процесів для досягнення корінних покращень в 

основних фінансових показниках  діяльності підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Реінжиніринг в усьому світі розглядається як високоефективний метод 

організації та введення бізнесу, який базується на застосуванні новітніх 

технологій у процесі розробки та реалізації бізнес-процесів з метою 

оптимізації фінансово-економічної, організаційно-технічної, 

маркетингової, інформаційної та управлінської діяльності суб’єктів 

господарювання. 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- досліджувати об’єктно - орієнтовані та   інтегровані підходи 

щодо розробки моделі бізнесу; 

-  розробляти  моделі майбутньої компанії; 

- використовувати інструментальні засоби для проведення 

реінжинірингу фінансових процесів; 

- здійснювати перевірку правильності проведення реінжинірингу 

фінансових процесів підприємства, страхової компанії, банку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- знання та розуміння сутності, особливостей та ролі 

реінжинірингу фінансових процесів ; 

- знання та розуміння основних етапів реінжинірингу  управління 

фінансової діяльності  підприємства; 

- знання та розуміння реінжинірингу бізнес- процесів у страхової 

компанії; 

- знання та розуміння основних  фінансових результатів 

реінжинірингу бізнес- процесів банку. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, особливості та роль реінжинірингу 

фінансових процесів. Основні вимоги для моделювання бізнесу. 

Основні етапи  реінжинірингу фінансових процесів. Архітектура 

реінжинірингу фінансових процесів. Оцінка фінансових 

результатів бізнес-процесу банку. Реінжиніринг фінансових 

процесів у страхової кампанії. Методології та інструментальні 

засоби для проведення реінжинірингу.  

Види занять: лекція, практичне 

Методи навчання: написання тестів, рішення задач 

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Пореквізити Знання з ринку фінансових послуг можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Боронос Вікторія Георгіївна, Плікус Ірина Йосипівна 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336430&lang=uk-UA


 

НТБ НАУ Управління фінансовою санацією підприємств: підручник/ МОН 

України, Сумський державний ун-т.  – Суми: СДУ, 2014. – 457 с. 

2. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: навчальний 

посібник/ МОН України.  – Львів: Новий Світ - 2000, 2014. – 568 

с.– (Вища освіта в Україні) 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальні аудиторії та комп’ютерний клас 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Горбачова О.М. 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: Закінчила в 1995 році Київський міжнародний 

університет цивільної авіації та  отримала кваліфікацію інженер-

економіст (маркетолог), кандидат економічних наук по 

спеціальності 08.07.04 «Економіка транспорту і 

зв’язку» в 2000 році захистила  дисертацію на 

тему «Вибір стратегії розвитку аеропортів 

цивільної авіації України»,   доцент кафедри 

обліку і  фінансів, автор понад 130 наукових 

праць. 

Тел.: 0675070898 

E-mail: 0675070898@ukr.net 

Робоче місце: 2-116 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Необхідність реінжинірингу обґрунтовуються високою 

динамічністю сучасного ділового світу. Неперервне та досить 

істотні  зміни в технологіях, ринках збуту та потреб клієнтів стали 

звичайним явищем і підприємства, страхові компанії, банки, які 

прагнуть вижити та зберігати конкурентоспроможність, змушені 

неперервно перебудовувати свою стратегію і тактику. Рішенням 

проблеми є зміна базових принципів організації компанії та 

перехід до орієнтації не на функції, а на фінансові процеси. 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336430&lang=uk-UA
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