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РЕФЕРАТ 
 

 
БЕРЕЖЛИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕИНЖИНИРИНГ, БИЗНЕС-

ПРОЦЕСС, ОПИСАНИЕ, КАРТЫ ГРАФИКИ, ФУНКЦИИ, ПОТОК, 
ПОТЕРИ, МЕТОДОЛОГИЯ  

Цель магистерской диссертации: Определить инструменты для 
внедрения на операционном уровне управления организацией для 
эффективного проведения реинжиниринга бизнес – процессов и достижения 
стратегических целей компании.  

Объект исследования – строительная компании ООО «АВС».  
Предмет исследования – процесс выполнения строительно-

монтажных работ.  
Методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ, синтез, 

графический метод.  
Результаты и новизна исследования: разработан комплекс 

мероприятий, направленный на повышение экономической эффективности и 
оптимизацию бизнес-процессов на основании LEAN подходов. Внедрение 
предложенных методов должно улучшить действующие в компании бизнес-
процессы, и как следствие, положительно отразится на деятельности 
предприятия в целом.  

Область применения полученных результатов: разработанные 
решения по реинжинирингу бизнес-процессов могут быть использованы в 
ООО «АВС» и иными организациями, осуществляющие свою деятельность 
на рынке строительных услуг.  

Работа состоит из общей характеристики, введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников. Общий объем работы 
составляет 68 страницы. Работа содержит 62 страницы основного текста, 15 
рисунков, 9 таблиц. Список использованных источников на 2 страницах 
включает 27 наименований.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 

 
Беражлівасць БУДАЎНІЦТВА, рэінжынірынг, БІЗНЭС-ПРАЦЭС, 

АПІСАННЕ, КАРТЫ ГРАФІКІ, ФУНКЦЫІ, ПАТОКІ, СТРАТЫ, 
МЕТАДАЛОГІІ 

Мэта магістарскай дысертацыі: Вызначыць інструменты для 
ўкаранення на аперацыйным узроўні кіравання арганізацыяй для 
эфектыўнага правядзення рэінжынірынга бізнэс - працэсаў і дасягненні 
стратэгічных мэтаў кампаніі. 

Аб'ект даследавання - будаўнічая кампаніі ТАА "АВС". 
Прадмет даследавання - працэс выканання будаўніча-мантажных работ. 
Метады даследавання: назіранне, параўнальны аналіз, сінтэз, графічны 

метад. 
Вынікі і навізна даследавання: распрацаваны комплекс 

мерапрыемстваў, накіраваны на павышэнне эканамічнай эфектыўнасці і 
аптымізацыю бізнес-працэсаў на падставе LEAN падыходаў. Ўкараненне 
прапанаваных метадаў павінна палепшыць якія дзейнічаюць у кампаніі 
бізнэс-працэсы, і як следства, станоўча адаб'ецца на дзейнасці 
прадпрыемства ў цэлым. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: распрацаваныя рашэнні па 
рэінжынірынг бізнес-працэсаў могуць быць выкарыстаны ў ТАА "АВС" і 
іншымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць на рынку 
будаўнічых паслуг. 

Праца складаецца з агульнай характарыстыкі, ўвядзення, трох 
кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы 
складае 68 старонкі. Праца змяшчае 62 старонкі асноўнага тэксту, 15 
малюнкаў, 9 табліц. Спіс выкарыстаных крыніц на 2 старонках ўключае 27 
найменняў. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION, REENGINEERING, BUSINESS 

PROCESS, DESCRIPTION, GRAPHICS MAPS, FUNCTIONS, FLOW, LOSS, 
METHODOLOGY 

The purpose of the master's thesis: Identify tools for implementation at the 
operational level of organization management for the effective conduct of business 
process reengineering and the achievement of the strategic goals of the company. 

The object of the study is the construction company "ABC". 
Subject of research - the process of construction and installation works. 
Research methods: observation, comparative analysis, synthesis, graphic 

method. 
Results and novelty of the research: a set of measures was developed, aimed 

at improving economic efficiency and optimizing business processes based on 
LEAN approaches. The implementation of the proposed methods should improve 
the business processes in the company, and as a result, it will have a positive 
impact on the enterprise’s activity as a whole. 

The scope of the results: developed solutions for the reengineering of 
business processes can be used in LLC "ABC" and other organizations operating in 
the market of construction services. 

The work consists of a general description, introduction, three chapters, 
conclusion, list of references. The total amount of work is 68 pages. The work 
contains 62 pages of main text, 15 figures, 9 tables. The list of used sources on 2 
pages includes 27 titles. 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 


