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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методів раціональної організації та ведення бізнес-аналізу  на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних підходів зарубіжних країн; набуття навичок  опрацювання і використання  аналітичної  інформації в 
управлінні.  

Мета та цілі 

Полягає у формуванні системи знань з з концептуальних основ бізнес- аналізу економічних явищ, які відбуваються в результаті 
здійснення як окремих бізнес-процесів, так і всієї діяльності бізнес-одиниць і комерційних компаній в цілому, причино-наслідкових 
зв’язків цих явищ і процесів, а також їх відповідність вимогам зацікавлених осіб, що спрямовано на підвищення ефективності діяльності 
підприємства, його конкурентоспроможності та забезпечення стійкого розвитку. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 
Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням 
обліково-аналітичної інформації. Розуміти методи та інструменти бізнес-аналізу для оцінки економічних процесів та явищ на 
підприємствах в умовах ризиків та невизначеності.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Економічна статистика», «Менеджмент», «Оптимізаційні методи та моделі» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з основною 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Причини виникнення та етапи становлення бізнес-аналізу 
як нового напряму аналітичної роботи. Роль аналітика в 
сучасній комерційній організації 

Практична 
робота 1 

Загальна характеристика 
бізнес-аналізу, його предмету, 
об’єктів, методів і порядку 
організації бізнес-аналізу на 
підприємстві 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності бізнес-аналізу, його предмету 
та методів. 
 

Лекція 2 Бізнес-модель компанії як об’єкт бізнес-аналізу. 
Структура, предмет, об’єкт та методи сучасного бізнес-
аналізу 

Практична 
робота 2 

Елементи бізнес-моделі 
підприємства:характеристика,  
оцінка, взаємодія. Показники, 
що характеризують складові 
базової  бізнес-структури 
підприємства 

Інноваційна динаміка як чинник 
розвитку бізнес-моделі  
підприємства 

Лекція 3 Бізнес-процеси підприємства: суть, межі та види Практична 
робота 3 

Модель бізнес-процесу. 
Моделювання бізнес-процесів  

Огляд літературних джерел щодо 
забезпечення документування бізнес-
процесів 

Лекція 4 Методики аналізу бізнес-процесів. Інструменти аналізу 
проблем бізнес-процесів 

Практична 
робота 4 

Вимірювання і аналіз стану 
протікання процесів 

Огляд літературних джерел щодо 
класифікації методик аналізу процесів 

Лекція 5 Показники ефективності бізнес-процесу та їх 
вимірювання. Оцінювання ефективності бізнес-моделі 
компанії 

Практична 
робота 5 
 

Визначення ефективності 
бізнес-процесу . Сучасні 
методи  вартісного  
оцінювання  бізнес-моделі 
компанії 

Концепція «стратегічного  
вимірювання»  в  бізнес-моделюванні 

Лекція 6 Концепції та підходи до вдосконалення бізнес-процесів 
Оптимізація бізнес-процесів: суть, принципи, критерії та 
методи 

Практична 
робота 6 

Методика впровадження 
вдосконалень у бізнес-
процеси 

Розвиток поглядів на поліпшення 
бізнес-процесів 

Лекція 7 Аналіз стану підприємства. Діагностика внутрішнього 
середовища організації 

Практична 
робота 7 

Дослідження сильних та 
слабких сторін потенціалу 
організації 

Підсистеми внутрішнього середовища 
організації 

Лекція 8 Виявлення, аналіз і управління вимогами Практична 
робота 8 

Методи та інструментальні 
засоби управління 
зацікавленими сторонами 
проектів 

Розвиток підходів до управління 
зацікавленими сторонами проектів та 
організацій 

Лекція 9 Бізнес-аналіз кон’юнктури ринку Практична 
робота 9 

Використання економічних 
показників у кон’юнктурному 
аналізі 

Класифікація показників ринкової 
кон’юнктури 

Лекція 10 Технологія аналізу бізнес-портфеля компанії Практична 
робота 10 

Застосування сучасних 
матричних методик 

Вивчити положення кластерного 
аналізу бізнес-об’єктів 



портфельного аналізу 

Лекція 11 Аналіз ризиків розвитку бізнесу Практична 
робота 11 

Методи кількісної оцінки 
ступеня ризику 

 
Проаналізувати класифікацію ризиків 

Лекція 12 Реінжиніринг бізнес-процесів Практична 
робота 12 

Засоби і методика проведення 
реінжинірингу бізнес-процесів 

 Концепція реінжинірингу та її роль в 
процесах перетворень  
бізнес-моделі 

Лекція 13 Бенчмаркінг бізнес-процесів Практична 
робота 13 

Бенчмаркінговий  проект:  
характеристика  та  основні 
етапи реалізації 

 Порівняльний аналіз різних видів 
бенчмаркінгу 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИДО ІСПИТУ  

Функції бізнес-моделі підприємств, компоненти бізнес-моделі підприємства, бізнес-процес та його основні складові; методики аналізу бізнес-процесів;  показники ефективності бізнес-
процесу; оптимізація бізнес-процесів: суть, принципи та критерії; методи оптимізації бізнес-процесів; методики аналізу стану підприємства;  діагностика внутрішнього середовища 
організації; суть управління вимогами;  критерії оцінювання ринку;  основні цілі бенчмаркінгу; матричні методики портфельного аналізу. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікт звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


