
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  
«БІЗНЕС-АНАЛІЗ» 

 
Ступінь вищої освіти – Бакалавр 
Спеціальність  073 «Менеджмент» 
Освітня програма «Менеджмент» 
Рік навчання __3__, семестр __5__ 
Форма навчання денна 
Кількість кредитів ЄКТС _4_ 
Мова викладання українська 

Лектор дисципліни Лайко О.О., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри менеджменту та аграрної економіки 

Контактна інформація 
лектора (e-mail) 

 
o.layko@nati.org.ua 

Сторінка дисципліни на 
moodle.nati.org.ua 

 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з концептуальних 
основ бізнес-аналізу економічних явищ, які відбуваються в результаті здійснення як 
окремих бізнес-процесів, так і всієї діяльності бізнес-одиниць 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. 

Завдання дисципліни: визначати потреби підприємств в достовірній та своєчасній 
інформації; знати та вміти застосовувати новітні методи для обробки та аналізу великих 
масивів даних, які використовуються для вирішення актуальних економічних задач в 
бізнесі; аналізувати та вчасно корегувати інформацію щодо взаємовідносин між суб’єктами 
підприємницької діяльності у зв’язку із змінами потреб зовнішнього середовища; 
оцінювати стан та перспективи розвитку суб’єктів підприємницької діяльності; вміти 
приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі аналізу тенденцій розвитку 
основних сегментів бізнесу 

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторн

і, практичні, 
семінарські)

Результати 
навчання 

Завдання Оцінювання 

3 семестр 
Модуль 1. Загальна характеристика бізнес-аналізу 

Тема 1. Бізнес-
аналітика і її 
місце в системі 
управління 
підприємством 

2/4 Знати загальні 
характеристики і 
сфери застосування 
бізнес-аналітики на 
підприємстві та 
особливості професії 
бізнес-аналітика

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 

презентацій. 
Виконання 
практичних 

завдань, 
самостійна 

робота 

17 

Тема 2. 
Особливості 
аналізу бізнес-
процесів та їх 
оптимізація 
бізнес-процесів 
підприємства 

2/4 Знати суть, межі і 
види бізнес-процесів 
та методики їх 
аналізу  Уміти 
визначати показники 
ефективності бізнес-
процесів. Знати суть, 

18 



принципи, критерії 
та методи оптимізації 
бізнес процесів  

Тема 3. Аналіз 
стану 
підприємства 

2/4 Значи методики 
аналізу стану 
підприємства. Уміти 
проводити 
діагностику 
внутрішнього 
середовища 
організації

18 

Тема 4. 
Виявлення, 
аналіз і 
управління 
вимогами 

2/6 Знати у чому суть 
управління 
вимогами, які є їх 
типи, розділи та 
проблеми аналізу 
вимог

17 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Бізнес-аналіз ринку 
Тема 5. Бізнес-
аналіз 
кон’юнктури 
ринку 

4/4 Знати особливості 
бізнес-аналізу 
зовнішнього 
середовища 
організації, складові 
аналізу ринку та 
критерії оцінювання 
ринків

 18 

Тема 6. 
Особливості 
аналізу 
фінансових 
ринків 

4/4 Знати способи 
аналізу фінансових 
ринків, показники 
для їх аналізу та 
методи 
прогнозування 
кон’юнктури 
фінансового ринку

 18 

Тема 7. Аналіз 
ризиків 
розвитку 
бізнесу 

4/4 Знати суть ризику та 
фактори виникнення 
ризикових ситуацій у 
бізнесі, прийоми і 
методи аналізу 
ризиків, можливі 
стратегії поведінки 

 17 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                                    Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Екзамен    30  
Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 



Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Рейтинг студента, 

бали 
Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно

 
  



 


