
 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» 

 

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента освітньо-професійної 

програми фахового вибору 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

- теоретичні основи поняття та класифікації бізнес-процесів; 

- основи аналізу процесу управління ресурсами підприємства,  

виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями готової 

продукції; 

- ключові показники та сутність збалансованої системи показників 

діяльності підприємства; 

- критерії й показники ефективності бізнес-процесів; 

- інструменти аналізу бізнес-процесів; 

- показники конкурентоспроможності та конкурентних позицій 

підприємства; 

- система та методи аналізу і оцінки інвестиційної діяльності 

підприємства; 

- важелі, форми і стимули впливу на бізнес-процеси компанії; 

- механізм управління бізнес-процесами підприємства; 

- види й складові моделей бізнес-процесів підприємства; 

- система відносних показників, які характеризують результативність 

бізнесу, сутність та види рейтингових оцінок; 

- основні підходи до вдосконалення бізнес-процесів підприємства та 

методи оптимізації 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок управління, аналізу та 

оцінки бізнес-процесів підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати наукові підходи то типології економічної категорії 

«бізнес-процеси»; 

- аналізувати процес управління ресурсами підприємства, процес 

постачання матеріальних ресурсів, процес виробництва та реалізації 

готової продукції, та процес розрахунків з покупцями готової 

продукції; 

- оцінювати стратегічну значущість бізнес-процесів і пріоритетність 

їх вдосконалювання; 

- вимірювати та аналізувати бізнес-процеси підприємства та 

виокремлювати інструменти для аналізу; 

- виконувати аналіз конкурентоспроможності та конкурентних 

позицій підприємства; 

- розраховувати показники конкурентоспроможності підприємства; 

- обґрунтовувати методику аналізу і оцінки реальних і фінансових  

інвестицій підприємства та інвестиційної привабливості 



підприємства; 

- розуміти механізм управління бізнес-процесами підприємства та 

етапи його впровадження; 

- обґрунтовувати моделі бізнес-процесів, проводити їх аналіз та 

проектування; 

- аналізувати вплив факторів на відносні показники результативності 

бізнесу, оцінювати рентабельність підприємства з використанням 

моделей; 

- обґрунтовувати підходи та концепції до вдосконалення та 

оптимізації  бізнес-процесів підприємства. 
Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері економіки підприємства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог. Здатність збирати, аналізувати та обробляти 

статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутнісна характеристика та класифікаційні 

ознаки бізнес-процесів. Аналіз процесу управління ресурсами 

підприємства,  виробництва та реалізації продукції, розрахунків з 

покупцями готової продукції. Вимірювання і аналіз бізнес-процесів 

підприємства. Оцінка конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості бізнес-процесів. Механізм управління бізнес-

процесами та його впровадження. Моделювання бізнес-процесів 

підприємства. Аналіз результативності бізнес-процесів підприємства. 

Удосконалення та оптимізація бізнес-процесів підприємства.  

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної  

контрольної роботи. 

інноваційні (робота в малих групах, семінар-дискусія, презентація, 

ситуативне моделювання або метод кейсів) та традиційні 

(пояснювально-ілюстративний, тестування, підготовка доповідей) 
методи навчання. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Економічна експертиза бізнес-процесів» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Стратегічне управління та 

інноваційний розвиток підприємства», «Проектний консалтинг», 

«Трансфер технологій в економіці», «Інтелектуальний бізнес». 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Економічна експертиза бізнес-процесів» є 

базою для вивчення таких дисциплін, як: «Економічна діагностика та 

контролінг», «Управління економічним потенціалом підприємства» 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Ареф’єва О.В., Мягких І.М. Стратегія і тактика розвитку 

інтегрованих бізнес-структур: монографія. – Київ: Лазурит-Поліграф, 

2012. – 217 с. 

2. Смерічевський С.Ф. Захаров В.О. Управління бізнес-процесам: 

навч. Посібник/МОН України, Донецький державний ун-т 

управління – 2-ге вид. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – 199 с. 

3. Швиданенко Г.О.,  Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-

процесів: навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2012 – 487с. 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40626 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, Диференційований залік 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40626


 

екзаменаційна методика 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) СІМКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/ 
citations?hl=ru&user=IGik8_AAAAAJ 

Тел.: 406-74-50 

E-mail: tetiana.simkova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства» та є теоретичною і практичною основою сукупності 

знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки 

підприємства. 

Лінк на дисципліну  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IGik8_AAAAAJ

