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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Бізнес-системи в 

економіці» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених 

в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента та є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань щодо особливостей формування і функціонування бізнес-

систем та практичних навичок визначення напрямків підвищення 

ефективності та розвитку бізнес-систем у сучасних умовах, їх інтеграції у 

бізнес-середовище. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння теоретичними та методичними основами формування і 

функціонування бізнес-систем; 

- ознайомлення із концепцією бізнес-системи, її структурою та 

ключовими елементами; 

- визначення елементів внутрішнього і зовнішнього середовища бізнес-

системи; 

- набуття студентами вміння аналізувати та управляти бізнес-процесами, 

що відбуваються у бізнес-системі; 

- закріплення навичок самостійного застосування методів та 

інструментарію побудови бізнес-систем та управління ефективністю бізнесу; 

- формування системи знань і практичних навичок щодо управління 

розвитком бізнес-систем. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- сутність, функції, ключові елементи і значення бізнес-системи; 

- особливості формування, функціонування і розвитку бізнес-систем; 

- елементи внутрішнього і зовнішнього середовища бізнес-системи; 

- теоретичні основи поняття та класифікації бізнес-процесів;  

- організаційні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві; 

- інструменти вимірювання та аналізу бізнес-процесів; 

- механізм управління бізнес-процесами підприємства; 

- методичні основи моделювання бізнес-системи та бізнес-процесів; 

- способи інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір; 

- засади стратегічного управління розвитком бізнес-систем; 

- завдання і напрями оптимізації функціонування бізнес-систем; 

Вміти: 

- виявляти проблеми функціонування і розвитку бізнес-систем; 
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- здійснювати організаційне проектування бізнес-систем; 

- оцінювати ефективність функціонування бізнес-системи; 

- обирати стратегію розвитку бізнесу залежно від способу інтегрування 

бізнес-систем у бізнес-простір. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модулю, який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Бізнес-системи в економіці» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економіка і 

організація інноваційної діяльності» та є базою для вивчення таких 

дисциплін, як: «Потенціал і розвиток підприємства», «Організація 

виробництва», «Бізнес-моделі підприємства», «Планування і контроль на 

підприємстві», «Стратегія підприємства» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Особливості формування, функціонування і 

розвитку бізнес-систем» 

 

Тема 2.1.1. Концепція бізнес-системи 

Сутність і значення бізнес-системи. Взаємозв’язок понять бізнес-

операція, бізнес-процес і бізнес-система. Функції бізнес-системи. Тенденції 

розвитку і якості сучасної бізнес-системи. Особливості функціонування 

бізнес-системи. Типи бізнес-систем. 

Тема 2.1.2. Структура бізнес-системи 

Структура та ключові елементи бізнес-системи. Управляюча і управляєма 

підсистеми бізнес-системи. Внутрішній, інтеграційний та  зовнішній простір 

бізнес-системи. Характеристика факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Взаємозв’язок бізнес-системи із зовнішнім середовищем.  

Тема 2.1.3. Бізнес-процеси як основа формування бізнес-системи 

Сутність, характерні риси і особливості бізнес-процесу. Схема формування 

бізнес-процесу підприємства. Структура бізнес-процесу підприємства. 

Класифікація видів бізнес-процесів підприємства. Формування системи бізнес-

процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах. Вимірювання і аналіз 

бізнес-процесів підприємства. Управління бізнес-процесами. 

Тема 2.1.4. Управління стійким розвитком бізнес-системи 

Необхідність управління бізнес-системою. Функції і принципи управління 

бізнес-системою. Стилі і методи управління. Організаційна структура 

управління бізнес-системою. Особливості процесного управління бізнес-
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системою. Інформаційне забезпечення і комунікаційні процеси в управлінні 

бізнес-системою. Особливості антикризового управління підприємством. 

Тема 2.1.5. Моделювання бізнес-системи і бізнес-процесів 

підприємства 

Сутність, завдання та значення моделювання системи бізнес-процесів. 

Моделювання об’єктів, суб’єктів бізнесу та елементів бізнес-простору. 

Способи опису бізнес-процесів. Методи моделювання і засоби аналізу бізнес-

процесів. Огляд методологій моделювання бізнес-процесів (сімейство 

методологій IDEF, методологія ARIS, моделювання бізнес-процесів BPMN, 

Моделювання в мережах Петрі). 

Тема 2.1.6. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем 

Засади стратегічного управління розвитком бізнес-систем. Сутність 

стратегії та «стратегічний набір». Піраміда стратегій управління розвитком 

бізнес-системи. Способи інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір. 

Інсорсингове, аутсорсингове, віртуальне, виробниче, пустотіле (порожнисте), 

реалізаторське, венчурне, мережеве, системне, хаотичне та оболонкове 

інтегрування. Вплив способу інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір на 

вибір стратегії. 

Тема 2.1.7. Сучасні форми створення, функціонування і розвитку 

бізнес-систем 

Особливості віртуалізації бізнесу. Технології, характерні для 

віртуалізації бізнесу: віртуальний офіс; хмарні технології; оренда 

програмного забезпечення; інтернет-представництво. Переваги і недоліки 

віртуалізації бізнесу. Використання Інтернет-технологій для організації і 

ведення бізнесу. Електронна комерція. Застосування хмарних сервісів в 

бізнесі. Поняття і особливості розробки стартапу. Види стартапів. Стадії 

існування стартапів. Джерела фінансування стартапів. 

Тема 2.1.8. Оптимізація бізнес-систем 

Завдання оптимізації функціонування бізнес-систем. Напрямки 

оптимізації функціонування бізнес-систем на сучасному етапі. Сутність і 

принципи оптимізації бізнес-процесів. Переваги оптимізації бізнес-процесів. 

Організаційне забезпечення оптимізації бізнес-процесів. Основні підходи до 

вдосконалення бізнес-процесів підприємства. 
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 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Бізнес-системи в економіці» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.01.01 – 01-2019 

стор. 8 з 8 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесен-

ня зміни 

Дата 

введен-

ня зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


