
1. Назва модуля: Курс-тренінг «Формування бізнес-моделі» 
2. Код модуля: МУБ_6_ПП.20_3 
3. Тип модуля: професійний 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (в т.ч. лекції – 18 год., практичні – 18 год.) 
6. Лектор: Побережець Наталія Борисівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: предмет та завдання навчальної дисципліни; сутність концептуальних 

основ, термінології та методології дослідження закономірностей функціонування 
та розвитку системних об’єктів; основну мету та завдання системного аналізу, як 
методологічної основи теорії та практики моделювання бізнес-процесів; 
усвідомлення значимості системного аналізу бізнес-процесів у відтворенні 
сучасного вітчизняного виробництва, основні підходи до проведення процедур 
моделювання бізнес-процесів керівниками компанії; принципи й методи 
вимірювання та безперервного покращення бізнес-процесів організації; знати 
основні положення розробки і впровадження на підприємстві системи управління 
бізнес-процесами при впровадженні системи менеджменту якості; 

вміти: виділяти бізнес-процеси у системі управління підприємством; 
будувати систему стратегічних цілей і показників діяльності підприємства, 
інтегрувати її у систему управління підприємством; визначати основні складові 
оперативного управління діяльністю підприємства на основі принципів процесного 
підходу; розробляти стратегію реінжинірингу бізнес-процесів; обирати відповідно 
до різних функціональних галузей методи, моделі та алгоритми дослідження 
систем і підсистем бізнес-процесів; визначати цілі і критерії оптимізації бізнес-
процесів на сонові ключових показників результативності бізнес-процесів; 
формувати основні етапи і процедури моделювання бізнес-процесів підприємства. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі:  
9. Пререквізити: менеджмент 
10. Кореквізити: корпоративне управління 
11. 10. Зміст модуля. Основи формування бізнес-моделі  підприємства. 

Інноваційна пропозиція споживчої цінності. Формування бізнес-моделі 
підприємства у дії. Інноваційна сегментація ринку. Інноваційні моделі отримання 
прибутку. Інноваційні конкурентні стратегії. Бізнес-процеси підприємства: сутність 
та методи удосконалення. Реінжиніринг бізнесу: реінжиніринг організації та 
інформаційні технології. 

11. Рекомендована література: 
1. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план [Текст] = The Business Plan 

Workbook : практичний посібник : пер. з 4-го англ. вид. – К. : Знання, 2005. – 
434 с. 

2. Тарнавська Н. П., Напора О. Стратегічний менеджмент: практикум [Текст] : 
(навч. посібник) : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / [рец.: 
О. Є. Кузьмін, М. М. Мартиненко, Л. Є. Довгань]. – К. ; Тернопіль : Кондор : 
Карт-бланш, 2008. – 287 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 



• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 
 


