
1. Назва модуля: Аналіз бізнес-процесів 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.08_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Кузьменко Ольга Андріївна - кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність, функції, структуру бізнес моделі підприємства, етапи 

прийняття бізнес рішень, функції бізнес аналітика у керуванні бізнес процесом, 
процес формування бізнес моделі; 

вміти: вирізняти роль бізнес аналітика на підприємстві, аналізувати стан 
фінансовий підприємства та виявляти його недоліки, моделювати нормальну та 
кризову фінансові ситуації, будувати моделі фінансових відносин на підприємстві, 
виявляти фактори впливу на діяльність підприємства, будувати структурно-логічні 
схеми прийняття управлінських рішень, аналізувати можливості і необхідність 
залучення зовнішніх ресурсів для діяльності підприємства, будувати бізнес-моделі 
підприємств. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: бізнес-планування; аналіз-процесів. 
10. Зміст модуля: 
Теоретичні основи дисципліни «Бізнес аналітика». Сучасні концепції 

системи підтримки прийняття управлінських рішень. Система бізнес- аналітики. 
Функції бізнес- аналітики. Технології бізнес аналітики. Моделювання бізнес 
процесів. Актуальні напрями розвитку систем бізнес-аналітики. Оцінка 
ефективності систем бізнес аналітики. Ризики BI- проектів і способи їх мінімізації. 
Впровадження популярних аналітичних продуктів SAP та IBM на практиці. 

11. Рекомендована література: 
1. Ноам Вассерман. Главная книга основателя бизнеса: кого брать с собой, 

как делить прибыль, как распредилять роли и другие вопросы, которые надо 
решить с самого начала / Ноам Вассерман; Пер. с англ. – М.АЛЬПИНА 
ПАЮЛИШЕР, 2014. – 364с. 

2. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 3 – тє вид., доп. і 
перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с. 

3. Ронда Абрамс. Бизнес – план на 100% : Стратегия и тактика 
эффкктивного бизнеса / Ронда Абрамс; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 
2014 – 486с. 

4. Седрик Рид. Финансовый директор как інтегратор бизнеса // Седрик Рид, 
Ханс-Дитер Шойерман и группа mySAP ERP Financials; Пер. в англ. – 4-е узд. – М.: 
АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2012 – 397с. 

5. Торндайк У. Правила лучших СЕО. История и принципы работы восьми 
руководителей успешных компаний / Уильям Торндайк; [пер. с англ.. В.Кулаевой]. 
– М.: Ман, Иванов и Фербер, 2014 – 256с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
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14. Мова навчання: українська. 


