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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Моделювання та проектування бізнесу» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки магістрів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Вивчення навчальної дисципліни «Моделювання та проектування бізнесу» дозволить 
сформувати фундаментальні знання з процесів моделювання та проектування бізнесу, а 
також прикладні практичні навики управління цими процесами. В сучасному суспільстві 
підприємницька діяльність не можлива без використання моделей управління. Моделювання 
бізнес-процесів дозволить представити їх у вигляді формалізованого, виконаного за певними 
правилами опису в послідовності дій фахівців у формі логічних блок-схем, що визначить 
вибір подальших дій, виходячи з ситуативного факту. У проектуванні послідовність окремих 
дій бізнес-процесів ооб’єднуються у відповідні процедури і сценарії бізнес-процесів, де 
описується взаємодія фахівців різних підрозділів в рамках, одного бізнес-процесу.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Г одини Кредити Семестр
І

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90
Аудиторні заняття, у т.ч: 30 30
лекції 16 16
лабораторні роботи - -

практичні заняття 14 14
Самостійна робота, у т.ч: 60 60

підготовка до аудиторних занять 20 20
підготовка до контрольних заходів 20 20
виконання курсового проекту або роботи
опрацювання розділів програми, які 

не викладаються на лекціях
20 20

підготовка до екзамену
Форма підсумкового контролю залік



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни - є формування компетентностей з використання методичного 
апарату моделювання та проектування бізнесу для оптимізації фінансово-господарської 
діяльності підприємств всіх форм власності та організаційної архітектури через 
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Завдання дисципліни: оволодіння методами та алгоритмами проведення проектування 
бізнесу, що базуються на кількісній та якісній оцінці стану підприємства; розвиток 
здібностей та навичок щодо моделювання бізнес-процесів через їх формалізацію, логічну 
ув’язку що призведе до прийняття своєчасних управлінських рішень; формування 
прикладних вмінь і навичок розпізнавання проблеми та перепроектування процесів доки 
вони на забезпечать найбільшу ефективність підприємницької діяльності.

Пререквізити дисципліни: освітнього ступеня бакалавр: економіка торговельного 
підприємства, маркетинг, планування і контроль в бізнесі, економіка праці та соціально- 
трудові відносини.

ГІостреквізити дисципліни: розробка бізнес-стратегій, конкурентоспроможність
бізнесу та управління якістю товарів та послуг, комплексний тренінг з моделювання 
розвитку підприємницької діяльності, переддипломна практика, написання кваліфікаційної 
роботи.

Компетентності:
інтегральна: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

загальні:
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
спеціальні:
СКІ. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур.
СК2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній та/або біржовій діяльності.
СК4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у 

професійній діяльності.
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен
РН2. Вфначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 

та розроблятй заходи щодо їх вирішення.
РН7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
РН9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової 
діяльності.

Методи навчання: практичний, наочний, словесний.
Форми навчання: групові, аудиторні, поза аудиторні.



4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин, у тому числі

усього л п лаб с/р
Змістовий модуль 1. Моделювання та проектування бізнесу

1. Теоретичні та методичні засади моделювання та 
проектування бізнесу

4 2 6

2. Сучасні методології опису бізнес-процесів 4 2 2 6
3. Методи збору інформації при моделюванні та 
проектуванні бізнесу

6 2 2 6

4. Класичні та сучасні моделі управління 6 2 2 6
5. Стандарти моделювання і опис бізнес-процесів 6 2 2 6
6. Управління підприємством через ідентифікацію та 
регламентацію процесів

2 2 6

7. Оптимізація процесів у бізнесі 8 2 2 6
8. Моделювання стратегічних показників оцінки 
ефективності бізнесу та кон гролінг бізнес-процесів

8 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1 90 16 14 60
Виконання курсової роботи
Підготовка до екзамену
Усього годин 90 16 14 60

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

№ Тема занять Кількість
зан. годин

1 Теоретичні та методичні засади моделювання та проектування
бізнесу

2

2 Сучасні методології опису бізнес-процесів 2
3 Методи збору інформації при моделюванні та проектуванні

бізнесу
2

4 Класичні та сучасні моделі управління 2
5 Стандарти моделювання і опис бізнес-процесів 2
6 Управління підприємством через ідентифікацію та регламентацію 

процесів
2

7 Оптимізація процесів у бізнесі 2
8 Моделювання стратегічних показників оцінки ефективності 

бізнесу та контролінг бізнес-процесів
2

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
зан.

Тема занять Кількість
годин

1 Методології опису бізнес-процесів 2
2 Моделювання процесу збору інформації: проблемні аспекти 2
3 Моделі управління: переваги та недоліки 2
4 Методи та підходи до моделювання бізнес-процесів 2
5 Розробки системи опису бізнес-процесу 2
6 Методи оптимізації роцесів у бізнесі 2
7 Показників оцінки ефективності бізнесу таїх вимірюваність 2



7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Навчальним планом лабораторні роботи не передбачені.

8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість
годин

1 Підготовка до аудиторних занять 20
2 Підготовка до контрольних заходів 20
3 Виконання курсового проекту або роботи
4 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 20

Методологія ОКАСЬЕ та ВААN 4
Еталонні та референтні моделі бізнес-процесів 4
Ланцюги Маркова 2
Моделювання маневреності еластичності бізнес-рішень 4
Моделювання надійності і напруженості бізнес-рішень 2
Моделі стратегій бізнесу 4

5 Підготовка до екзамену
Усього годин 60

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методи та засоби діагностики успішності навчання: письмовий; тестування;
розв’язування практичних задач; опрацювання теоретичних і практичних завдань, винесених
на самостійну роботу.

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Змістовий модуль 1 «Моделювання та проектування бізнесу»
Максимальна оцінка за змістовий модуль -  100 балів.
Оцінка поточного контролю змістового модуля складається з:
1. Присутності студента на лекціях (максимальна кількість -  16 балів. 1 час -  1 бал).
2. присутності студента на практичних заняттях (максимальна кількість -  7 балів. 

1 практичне заняття -  1 бал).
3. виконання студентом практичного завдання (максимальна кількість балів -  

35 балів: 1 виконане практичне завдання в межах одного практичного заняття -  5 балів (за 
планом -  7 практичних занять):

-  студент в повному обсязі, якісно та правильно виконав завдання, показав вміння 
логічно і послідовно викладати матеріал, робити висновки, наводити, де можливо, приклади 
з наданням фактичного матеріалу - 5 балів;

-  відповідь і висновки до завдання студентом виконані правильно, але стисло і 
неповно. Завдання виконано без наведення достатньої кількості прикладів і статистичних 
даних. На додаткові питання викладача студент відповідає не в повному обсязі -  3-4 бали;

-  студент виконав завдання не в повному обсязі і з грубими помилками (відсутні: 
розрахункові формули, одиниці виміру показників, трансформація отриманих математичних 
розрахунків в економічні логічно побудовані висновки). Правильні висновки за результатами 
виконання завдання студент робить не самостійно, а лише з урахуванням наведених 
викладачем запитань. -2 -1  бал;

-  студент не правильно та/або не якісно виконав завдання і допустив грубі помилки 
при формулюванні висновків не тільки при самостійному розгляді питання, але і з



урахування наведених викладачем запитань. На додаткові питання викладача студент не 
відповідає або відповідає з грубими помилкам -  0 балів;

4. Конспектування розділів програми, які не викладаються на лекціях (максимальна 
кількість балів 12 балів):

-  надання повного розгорнутого конспекту -  12 балів;
-  якщо у конспекті допущені непринципові помилки, які не спаплюжують основний 

зміст матеріалу, відсутня необхідна деталізація, студент одержує 9-11 балів;
-  якщо у конспекті розкрито сутність питання, але допущені неправильні тлумачення 

термінів, класифікацій, студент одержує 5-8 балів;
-  студент не повністю розкрив сутність розділу програми, у конспекті допущені 

грубі помилки (не дотримано логіки викладення матеріалу, помилки в наведеному змісті 
визначень, наведений зміст конспекту не розкриває його тему -1 - 4  бали;

-  якщо повністю відсутній конспект за розділом програми, що не викладається на 
лекції -  0 балів.

5. Відповідь на два теоретичні запитання (максимальна кількість ЗО балів). За кожну 
правильну відповідь студент отримує 15 балів.

Максимальна кількість балів за кожне теоретичне питання -  15 балів:
-  Студент повністю розкрив теоретичне питання, показав вміння логічно і 

послідовно викладати матеріал, робити висновки, наводити, де можливо, приклади з 
наданням фактичного матеріалу. На додаткові запитання викладача студент відповідає 
якісно -  14-15 балів;

-  Відповідь і висновки на теоретичне питання студентом виконані правильно, але 
стисло і не повно. Матеріал викладено без наведення достатньої кількості прикладів і 
статистичних даних. На додаткові питання викладача студент відповідає не в повному обсязі 
-8-13 балів;

-  Студент або стисло розкрив суть теоретичного питання або в не повному обсязі і з 
грубими помилками (нерозуміння термінів, змісту питання; зміст відповіді не відповідає 
поставленому питанню). Правильні висновки по теоретичному питанню студент робить не 
самостійно, а лише з урахуванням наведених викладачем запитань. На додаткові питання 
викладача студент самостійно не відповідає або відповідає тільки за допомогою питань- 
підсказок від викладача - 4-7 балів;

-  Студент не розкрив суті теоретичного питання і допустив грубі помилки 
(нерозуміння термінів, змісту питання; зміст відповіді не відповідає поставленому питанню) 
при формулюванні висновків не тільки при самостійному розгляді питання, але і з 
урахування наведених викладачем запитань. На додаткові питання викладача студент не 
відповідає або зміст відповіді не відповідає змісту питання - 1-3 балів;

-  Студент зовсім нічого не відповів в межах теоретичного питання ні самостійно ні 
за допомогою питань- підсказок від викладача -  0 балів.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається за результатами змістового модуля 1.

11. ПОЛІТИКА КУРСУ

Політика курсу передбачає відповідальність викладача і студента за якість викладення 
та опанування навчального матеріалу, прозорість оцінювання, дотримання принципів 
академічної доброчесності. Середовище на заняттях є дружнім та відкритим до 
конструктивної критики.

Дотримання академічної доброчесності студентами. Студенти академії мають 
керуватися у своїй діяльності Кодексом академічної доброчесності ПДАБА ПЛПМ 0812- 
001:2018, яким встановлено загальні моральні принципи та правила етичної поведінки.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:



- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права:
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей інших авторів; -надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Дотримуємося Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 
ПДАБА. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо студент 
має сумніви або непевність, що його дії або бездіяльність можуть порушити Кодекс 
академічної доброчесності Академії, він може звернутися за консультацією до Комісії з 
питань академічної доброчесності.

Порядок зарахування пропущених занять відбувається у формі усного опитування 
(при пропущенні лекції) та виконання індивідуального розрахункового завдання (при 
пропущенні практичного заняття).
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